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৩৭৮ আলে ভাদিস। 
শপ পাশ শি জা শপ ম্প স্পাপাকিশীকপ শট শী 

“কোন কোন লোকে আল্লাহ ব্যতীত অনেককে তাহার হরূপ গ্রহণ 

করে আল্লার প্রেমের হ্যায় তাহাদিগকে প্রেণ কবে আর যাহারা মুমেন 

হইয়াছে আল্লার প্রতি তাহাদের প্রেম অন্থান্ত প্রবল ।” 

প্রেম অতি উপাদেয় বস্ত্র, প্রেমের জগ্য মানুষ লাল।য়িত। মনব- 

মনে আকাঙ্খা হইতে অনুরাগ, অনুঝাগ হইতে ভালঝস! এবং ভালবাসা 

হইতে প্রেমের আবি9াব হয়। প্রেম বিলাইয়াও স্থখ, প্রেম পাইয়াও 

স্বখ, প্রেম দেখিয়াও সখ, প্রেম শুনিয়াও সখ, প্রেম বর্ণনায়ও স্থ, 

এমন কি প্রেমচিন্ত।তে৪ মনে যেন কি এক অপূর্ধব আনন্দের ঢেউ 

খেলিতে থাকে 1 প্রেমে মানুষের তই আনন্দ, ৫প্রমের প্রতি মানুষ 

এতই আকৃষ্ট যে, পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষায় কত শত কাল্পনিক প্রেম- 
কাহিনীর স্থষ্টি হইয়। গিয়াছে ; তাহা ছাড়। জগতে প্রেমের বাস্তব ঘটনাও 

বিরল নহে। 

কাহারও কোন রূপ, গুণ, ভাবভঙ্গী আকৃতি প্রকৃতি ব্যবহার উপকার 
নয়নে, শ্রবণে, মনে খুব ভাল লাগিলে, মর্খটে বাজিয়া গেলে, তাহাকে 

ভাল বাসিবাৰ জন্য জীব__আগুল-প্রাণে ছুটে, তাহার প্রেমামৃত পানের 

জন্য বিচলিত হয় ঝ আাহার বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যণি হয়, শাহাব প্রত্যেক 

লোমকৃপ হইতে যেন এই শব্দ উদিত হয় ,__ 
আি প্রেমহারে বাধিব তোমারে 

কোথা প্রাণপ্রিয়তম ! 

লি তোমাধন যুড়ার জীবম 

প্রাণের এ আশা মম। 
বজনীব ক্ষ'ধাবে প্রদীপের রূপে বিমুগ্ধ সামান্য পতঙ্গকুল আত্মহারা 

হইয়াভ্বলন্ত দীপশিখাঁয় যখন ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাতে প্রাণ হারায়, 
তখন গ্রেমোগ্বন্ত মানব ন্দীয় প্রিয়তম পদ্!্থের জন্য আপনার প্রাণ দিবে 

সাহাকেআর জশ্র্যয কি? মানুষ যখন কাহাও প্রেসপাশে বন্দী হয়, 
তখন গে একবারে তাহার গোলাম হইয়া পড়ে এবং তাহার চরন চুম্বন ও 



হল হাদিস। ৩ 
সপ আশ ক স্পা আপা পিসাশিসাসী পিপি ২৩ শা এপ ২ আপস 

দাসকেই যার পঃ নাই সখ ; ও শান্তিলাভ করে ; সে ক্ষণকালের জা 

তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না! ;-_শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে তাহাকে 

ধ্যান করে, তাহারই কথা মনে করে, দিকৃনি্য় যন্ত্রের কটা যেমন অর্ববদ। 
উত্তর দিকে ধাবিত হয়, তাহার মনও সেইনপ সর্বদা বন্ধুর দিকে থাকে। 

কি দিয়া বন্কুতক ভাল বাঁসিবে, কি করিয়া তাহাকে সম্ভষ্ট রাখিবে, বন্ধুর 
বিরাগ ও অসন্তেষ হইতে বঙ্গ! পাইবে সেক্ম্য প্রেমাভিলাধীর সর্ধদাই 

চেষ্টা। এই সকল কারণ পরম্পরায় মানব প্রবল ও প্রগাঢ় প্রেম 
একমাঞজ বিশ্ববিভুকেই অর্পণ করিবার অধিকারী। মেহেতু তিনি ব্যতীত 
কাহারও প্রতি ওরূপ ভক্তি কর ষাঁইতে পারে না, কাহারও জন্য ওরপ 

দ[সতে ব্রতী হওয়া যায় না। যে ভক্তি, প্রেম, ভয় ও আন্মসমপণতা 

একমাত্র খোদাতায়ালার প্রাপ্য, তাহাতে আর কাহারও শরিক ঝরিছে 

সেরেক করা হয়, ভাহাকেও খোদার হ্যায় পুঙ্জা ও আরাধা করা হয়, 

অথচ মোমেন তথ! প্রকৃত মানবের পক্ষে ইহা একান্ত নিষিদ্ধ | 

যাহারা শত শত দেবদেবীকে ভজে, তাহাদের সকলকে খোদ 

তায়ালার শ্যায় ভয়, ভক্তি, প্রেম ও সন্মান করে, তাহাদের ভরসা রাখে, 

তাহাদের নিকট অনেক আশা করে, তাহ!দের সকলকে পাইবার জন্য 

লাল।য়িত হয়, যেমন অসতি শত শত জনকে পতির গ্যায় ভজিতে ও 

প্রেম করিতে ছুট । 
প্রকৃত মুমেন মুসলমান একমা্র শ্রাল্লার উপাসক, তাহাকে বিশ্বের 

একমত পতিজ্জনে ভীহারই ভজন! 'ও অর্চনা বরে, বিপদে "সম্পদে 

হাথে দুঃখে একমাত্র, তাহাবই আশ্রয় লয়, তীহারই ক্রেখধ ও আদান্তোষেব 

ভয় রাখে, তীহাকেই যাবতীয় ভশা ভরসাব চুল মনে ' করে, যেমন 

পতিত্রত। সতী, পতি ব্যতীত আর কাহাকেও ভজে না, পির সহিত তাহার 

যে প্রেম ও ভালবাস! তাহা অন্যকে বিলাইতে যাঁয় না) অন্যের নিকট হইতে 

পাইবারও আশা রাখে না। ন্তুভরাং পবিত্র কোরাণ, উল্লিখিত আয়াতে 

যে বর্ণন| করিয়াছে।-একৌন কোন াকে জাল্পতি বাসঠীত অনেকে তীহায 



৩৮০ হলে হাদিস। 
শে কস ্ সমস সপ আপ আও পপ | শপ পিপি পি শপ পপর এপার 

স্বরূপ গ্রহণ কনে, আল্লার প্রেমের ৭ হ্যায় তাহাদিগকে প্রেম করে; আর 

যাহারা মুমেন হইয়াছে, আল্লার গ্রতি ভাহাদেব পেম অন্যন্ত প্রবল ।” ইহা 

অতি সত্য মুমেনের পক্ষে ইহাই একান্ত কর্তব্য । 

কোর্ আন, ১০ম পারা, সুরা তওবা 2-- 
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( মুমেনদি গকে বল) “তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের 

ভ্রাতা, তোমাদের ভাষ্য, তোমাদের আত্মীয়ম্থগণ, সেই ধনসম্পত্তি_ 

যাহা তোমর! উপাজ্জন বরিয়! থাক, সেই ব্যবস! বাণিজ্য-_তোম: যাহার 

ক্ষতির ভয় কর, এবং সেই গুহ-_যাহা তোমাদের মনোনীত ( এ সমস্ত) 
যদি আল্লাহ ও তদীয় রম্থুল অপেক্ষা এবং তাহার পথে জেহাদ (প্রাণপণ 

'করা ) অপেক্ষা তোমাদের সমধিক প্রিয় হয়, তবে ভোমরা অপেক্ষা কর, যে 

পর্যন্ত আল্লাহ আপন আদেশ (শাস্তি) লইয়। উপস্থিত, হন) তিনি ভূর্ববত্ত 

জাতিচে সুপথ প্রদর্শন করেন না-_ফাসেক জাতিকে হেদায়েত কপুরন 

না ।” 

কোরাণের এই প্রবচন বজ্রগন্তীরনাদে ঘোষণা করিতেছে ঘষে, 
পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আন্মীয়, স্বজন) স্বদেশ এবং 

তাহ] ছাড়া জগত যে লোন প্রিষ বনু: প্রিয় দন গাছে, ভাহাদেব সকলের 



আহলে হাদিস। ৩৮১ 
পাস পপ “পা. ০ স্প্পেপোশীপ্পীশসপ শশী পিপি সপ? শী ছিপ শা তি পাশপাশি ৮৮ পেশা শাপীপ িশীস শী পা ৮ সপ শত পি আস 

ভালবাসা! অপেক্ষা আল্লা ও তদীয় রসুলের উপর অধিক ভালবাসা এবং 

প্রগাঢ় প্রেন রাখিতে হইবে, অন্যথায় তুমি প্রকৃত মুমেন নও, তুমি ফাসেক 

ও ছুববৃন্ত, তুমি আল্লার অপন্তোধ ও শাস্তিকে আহবান করিতেছ, তাহার 
কোঁপের অপেক্ষা করিতেছ। 

মানুষ তুমি যেখানে যে কোন আদর, যত্ব, ভালব[সা ও উপকার লাভ 

করিয়া, যে কোন রূপলাবণা, ভাবভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হগড আকুল প্র।ণে তাহার 

অন্বেষণে ছুট, সে সমুদয় তীহারই। ঠিনিতোমায় কৃপা করিয়া তোমার জীবন 
দান পরিয়াছেন, তাহার কৃপা ব্যতীত তুমি ক্ষণকালের জন্য ও প্রাণ রক্ষা 
করিতে পাঁর না, অহণিশ তুমি তীহারই অপার কৃপাসমুদ্রে ডুবিয় রহিয়াছ। 
মানুষ! তোমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি একান্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গাি এবং তাহার শিরাময়তা সবই (সই দয়াময়ের দান; আকাশের চক্র, 

সূরধ্য তারা, ধরণীর যাবতীয় ভোজ্যপেয়, উপাদেয় ও স্থখের সামগ্রী মাতা, 
পিতা, পরিবার, জীবের জীবন জগতের বায়ু ও জল অগ্ঠান্য সমূহ আবশ্যক 

দ্রব্য সবই তাহার অনন্ত দান। 

মানুষ ! তুমি যে জ্ঞানবলে পারিপার্থ্িক জীব সমূহের উপর শ্রেষ্ঠ 
লত করিয়াছ, যে জ্ঞাননেত্রে বিশ্রপতির অপার মহিমা ও করুণা সন্দর্শন 
করিতেছ, তাহাও সেই করুণাময়ের দান । স্বতরাং মানুষ আমরা, আশা- 

দের অন্তরের যাবতীয় কৃতত্্বতা, প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের তিনিই একমাত্র 

পাত্র, স্থতরাং তাহার প্রেমহেমহার গলে পরিতে হবে, তাহার প্রেমের 
নিগড় গড়িয়া সাধে হাতে পায়ে পরিয়া তাহার প্রেম কারাগারে বন্দী 

হইতে হইবে, তীহার প্রেমের তুলনায় জগতের সমগ্র জিনিষকে তুচ্ছ 

করিতে হইবে। তিনি ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সুন্দর বন্ত্ুর স্ত্টি করিয়া 

আমাদিগকে সে জন্য মাতাইয়া ভুলিতে পারেন, আমাদিগকে তাহা দান 

করিতে পারেন, কিন্তু অবিলম্বে তাহা হরণ ঝা ধ্বংস করিয়া আমাদিগকে 

আবার শোকসাগরে ভাসাইতেও পারেন । ন্থত্তরাং এ ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্য 
সণূহে আকৃষ্ট না হইয়া ভাহার নিত্যস্থায়ীঅফ্টার গ্রতি আকৃষ্ট এবং 



৩৮২ আহলে হাদিস। 
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তীহার প্রেমে বিগলিত হ হয়া আমাদের ক্রি এক্যন্ত কর্তব্য ন নহে ?. . ধিনি 

তাঁহাকে সংগ্র প্রাণটি দিয়! ভালবাসিতে পারিয়াছে, শরীরের প্রত্যেক 

লোমকুপে তীহা পবিত্র প্রেমের তা আব্থাদ লাভ করিতে সমর্থ হই- 
রাছে সে-ই প্রকৃত মানুষ । 

যাহার প্রেমে মুগ্ধ-__সেই বন্ধুর ভালবাসাও সন্তোষের কার্য করা, যে 

কার্যে সেই বন্ধুর অসন্তোষ ও বিরাগ, তাহা হতে ক্ষাম্ত থাকাই অকুত্রিম 

প্রেিকের কার্য । আমর! খোদীতায়ালীর প্রেম করিতে চাই, তাহার 

প্রেম করা শিখি কোথায় ? কি দিয়া, কি ভাবে, তাহার প্রেম করিব, 

কি করিলে তাহার ভালব।সা ও সন্তোষের কাধ্য করা হইবে, কোন্ কোন্ 

কার্যে তাঁহার অসন্তোষ ও বিরাগ, তাহ! আমাদিগকে হাতে কলমে শিখাইবে 
কে? প্রেমের পথে শত শত বাধাবিন্ন আছে, আমাদের জ্ঞানের অভাব 

ও মানবীয় ভান্তি এবং ক্রটীর শত শত আধিক্য আছে, 'শহাতে আমাদের 

শত শত ঝর পদস্থলনের আশঙ্ক/ আছে, এমতাবস্থায় কে আমাদের হাত 

ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে? এই জন্যই খোদাতায়ালর 

প্রিয় ও প্রেরিত পুরুষ পয়গন্বরের আবশ্যক, কীয়মনোবঝাক্যে তাহার 

অন্সরণের আবশ্মুক | তিনিই আমার্দিগকে বিভূ-প্রেম শিখাইবেন হাত 
ধরিয়া প্রে মর পথে লইয়া যাঁইবেন, প্রেমের যাধহীয় বিষয় বলিয়া দিবেন, 

তাহার অনুসরণ বাতীত নিভ-প্রেমের প্রেমিক হইবার অন্য কোন উপায় 

নই । 

কোর্-আন 7 
২৬ 6৪ র্ 5. লন, 4৯ তে পাপ 254545৭4115 

&4| **: $. ক্স ১5৫ ১৯-১-১ র্ঘ | ৬১১০ (* এ | 
পে 

৮ পি রর 

€( হে মোহাম্মদ সঃ ) “তুমি বল যদি তোমরা আলাহ তায়ালাকে ভাল- 

বস শান আগার হগুসন্ণ 8) আঅহঃপর আাঙাহ ভায়ালা হমআদিগকে 



আহলে চাদিন। ৩৮৪ 

তাল বাসিবেন, তেনাদের অপরাধ আগা কিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা নীল 

দয়াময় 1৮ | | 

হভারত গোহাপ্মদের; (সঃ) অনুসরণ করিলেই আল্লার প্রেমিক 

হহতে পারিবে, ভোমরা [ধিশেষকূপো তাহার প্রিয় হইব | আন্যথায় 

তোমার প্রেমের দাপী মিগ্যা, সিমি বিশেষভাবে ভীঙ্গার প্রিয় হতে 

অসমর্থ । 

সেপ/৩, কেঙাবোলপ চান।ন) ১২ %]3 ১ 

5১৮ পে ঠনণ ৪৬, € ৮৩৭৮ 

(১54 শর রও ৫ 441 55) ৩০1 ৬০ 

ড ০৪৫৮ এপি 14 রন দর 50 
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গিপর্টি হে 22 পি রাপর্ত 
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"আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;তিনি বলিলেশ, রম্ুলুল্লাহ (সঃ) 

বলিয়াঞ্েন, ভোমদের একজনও যঠদিন না আমি তাহার আপন পিতা, 

সন্তান ও সমগ্র লোকের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই, তাহদিন যুমেন হয় 71। 

(বোখারী ও মে!সলেম এই হাদিম বর্ণনা করিয়াছেন । )” 

মেন্ব।তের এ বাব এ পৃঃ 
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৩৮৪ আহণল হাদিন। 

পা তে পারল তে ত্র ১ পার্তিলিরর 

(০০০ চ9) 9১01 ২5 চি | 052 ৫ 1১০ 8111 ৩১৪৭] 

হজরত তনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;--ঠিনি বলিলেন রন্থুল্ল্লাহ (সঃ) 

বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষ যাহার মধ্যে আছে ;__সে সেই তিনটি দ্বারা 

ঈম[নের মিষ্ট আন্সাদ প্রাপ্ত হয়, ১ম- আল্লাহ ও তদীর রম্ুল সর্বাপেক্ষা 

অধিক পির হয়, ২য-যাহাঁকে ভালবাসে কেবল আল্লারই জন্য ভালবাসে, 

৩য়-_ আল্লাহ তায়াল! কাফেরী হইতে উদ্ধার করার পর সেই কাফেরীতে 

ফিরিয়া যাইন্ে অসম্থষ্ট হয়, যেমন আগ্ুণে নিক্ষিপ্ত হইতে অসন্থুষ্ট হয়। 

বোখ।রী ও মোসলেম উভয়ে এই হাদিম বর্ণনা করিয়াছেন |” 

আল্লাহ তায়লার পবিত্র প্রেমের প্রেমিক হইছে গেলে রম্ুলকেও 
জগতের সর্বজন তাপক্ষা অধিক প্রেম করিতে হইবে, উহার প্রেম 

করাতেও খোদাতায়ালার প্রেম কর! হয়, যেহেতু তীহার নিকট আমর! 

খোদাতায়ালার প্রেম ব্যতীত আর বিছুই পাই না, আল্লাহ এবং তীয় 

রম্থুল ব্যহীত অন্য কোন বাক্তিকে ভালবাসিতে গেলে, কেবল আল্লারই 

প্রেমের অনুরোধে ভালবাসিতে হইবে; কেননা সে সেই পরম বন্ধু খোদারই 
জিনিষ, তাহার প্রি ব্যক্তি । বন্ধুকে ভালবাসিতে গেলে বন্ধুর জিনিষ ও 

বন্ধুব লোককেও ভাল বাসিতে হয় । 

মেক্কাত, ৪২৭ পৃঃ ৮ 
| তে 
211, ৩20 9১৯) 9606 $০০1 ও ৮] ৬)০১ 

তে তে তে ডিপ পে লার্ধি তি ও স্গ পর ভিপি ও পাডিত তা পাত 

ছে 2 &) 9 ১1 | ১1 ৬4 রি ০১৬৫ এও (৯4৪ 9 441০ 

ঠপীর্ণ) পা ডে তাত 

০১৯ | এ 9) 

“আবু ওমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত ;_তিনি বলিলেন, আল্লার রম্থুল 
(সঃ) বলিয়াছেন যে, একজন বান্দা! কেবল আল্লীরই জন্/ অন্য বান্দাকে 



গালে হাদিল। ০৮৫ 
শি 7 পিস্পীশীীশ্ীীশীট নাশ 

বদি ভালবাসে তবে তাহাতে ভাঙার সন্মানাস্পদ ও 3 উচ্চ প্রনুরই সম্মান 
কর! হয়।» 

হাদিসের মণ্ম এই যে, জল্লার ভালবাসার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভাল- 

বাসিলে তাহাতে আল্লাহ তায়ালাকেই ভক্কতি করা হয়। 

উত্ত আবু ওমাম! হইতে আবুদাউদে আছে ;-_- 
হার 5৮৮ 

সরি 2) 5০1 ডি 31 (2819 ৪) ৮৯ (১5 

পরা তা রগতার ঠ পা তা তাপ পাল 2 4৮ 

9915 91] 519) ০০৫ 9 | ০০ এ 

“যে ব্যক্তি আল্লারই জন্য ভালবাসে, আল্লারই জন্য শব্রতা রাখে, 

আল্লারই জন্য দান করে, আল্লারই জন্য দানে ক্ষান্ত থাকে সেই ব্যক্তি 

ঈমান পূর্ণ ( কামেল ) করিয়াছে ।” 

মেস্কাত, ৪২৫ পৃঃ $-- 

৫ পর্পণ পাঠ লস বারতা 

১ 9০ 01 ০1১) 0106 606 8798 5521 ৬০5 

তল পাাঠর পান্তা চি 7৮ তা ও শপ 

নর ০ চি ০/% রা ্  (1722 

লক 8124 15 ভি চ ভরি তর ৮ 

১৮১ ১১১ ১9৯ ৩5৮৮1151594 
ধর শি 525 তাতর্ত 

০ 
«আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বনিত ;--তিনি বলিলেন আল্লার রসুল 

(সঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ কেয়ামতের দিনে বলিবেন, যাহার! আমারই 
ভক্ত অস্মনের জন্ত পরস্পর একজন অতন্থজনকে তালবসিত আহার 

কোথায় আছে আস্থক, আমি তাহাদিগকে আজ আমর ছায়াতলে স্থান 

দিব। আজিকার দ্রিন আমার ছায়! ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নাই” 

সোসালেম এই হাদিস বণ না করিয়াছেন। 
কট 



৩৮৬ জাহলে হাদিস। 
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দয়াময়! তোমায় এ দীনহীন দুঃখী দাসের একমাত্র তুমিই সম্বল । 
দয়াময় তোমার প্রসাদে সেদিন স্তোমার ছায়াভলে স্থানলাভের যেন 

উপযুক্ত হই। 

মেস্কাত ৪২৭ পৃষ্ঠায় আবু হোরায়র! (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত,_তিনি 
বলিলেন রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, দুইজন বান্দা পরস্পর একজন অপর 

একজনকে আল্লারই বিষয়ে ভালবাসে, যদি তাহাদের একজন মসরেকে-- 

পৃথিবীর পূর্ববপ্রান্তে, আর একজন মগরেবে-_পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তে থাকে, 

তৰে কেয়ামতের দিনে আল্লাহ জয়াল। তাহাদের দুইজনকে নিশ্চয় একক্র 

করিবেন বলিবেন এ সেই যাহাকে তুমি আমারই জন্য ভালবাসিত্তে এমাম 

বায়হাকি সোয়বোল ঈমান গ্রন্থে এই হাদিস বর্ণন৷ করিয়াছেন।” 

মেস্কাত ৪২৬ পৃষ্ঠ৷ ;__জবলের পুর্র মায়াজ হইতে বর্ণিত_তিনি 
বলিলেন আমি আল্লার রন্তুল (সঃ)কে বলিতে শুনিলাম যে, আল্লাহ 

বলেন যাহারা আমারই বিষয়ে পরস্পরকে ভালবাসে, আমারই বিষয়ে 

পরস্পর একজন অন্যের নিকট উঠাবসা করে, আমারই বিষয়ে ( অর্থাৎ 

আমার ভক্তি ও ভালবাসার ফারণেই ) পরস্পর একজন অন্যের সহিত 

সাক্ষাৎ করে, আমারই বিষয়ে পরস্পর একজন অন্যজণকে দান করে 

তাহাদিগকে ভালবাসা. আমার পক্ষে কর্তব্য হইয়া পড়ে। অর্থা 

তাহারা অবশ্ঠই আমার প্রিষপাত্র হয়! এমাম মালেক এই হাদিস বর্ণন! 

করিয়াছেন ।” 

মেস্কাত এ পৃষ্টা ;__হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন আল্লার রহ্ধুল (সঃ) 

বলিয়াছেন, আল্লার বান্দাগণের মধ্যে অবশ্য এমন কতিপয় লোক আছেন, 
ষাঁহারা নবী নহেন কিন্তু আল্লার নিকট তীহাদের পদ ও মর্যাদা (মোরতব) 

দেখিয়। নবী ও সহীদগণও তাহার লোভ করিবেন, লোকে বলিল হে 

আল্লার রন্থুল'(সঃ) ! আমাদিগকে বলিয়। দিউন তাহার! কে? উত্তর 

দিস্লন; সেই যাহারা আল্লার প্রেমে, স্বাহার ভালবাসার খাতিরে পরস্পর 

- ্সন্যুজনা ৮ ভাল ৰাসিত যদিও তাহাদের একজন অন্যের আত্মীয় 



আহলে হাদিস। ৩৮৭ 
বা পপ পপ প্র আপ পপি পপ সপ সী শপ শপ ৯ এ পপ 

হইত না, যদিও তাহাদের একজন জন্যজনকে ধন্দান করিত লা। 

আমি আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি নিশ্চয় তাহাদের মুখমণ্ডল নুর 

( উদ্দ্বল আলোময় ) হইবে, তাহারা সুরের আসনে ( তেরমজীর হাদিসে 

নুরের মেম্বরে ) বসিবে, মানুষ যখন ভীত হইবে তখন তাহার! কোন ভয় 

পাইবে না, মানুষ বখন মনোছুঃখ পাইৰে তখন তাহার! কিছুমাত্র মনো- 
দুঃখ পাইবে না; এই বলিয়! হজরত (সঃ) কোর্.আনের আয়াত পাঠ 

করিলেন ;- 
প্লান  ল2 রা ব এলার্ট 

৯৭ (৯৪ 514০ -১৫ $ 4150 % ৬৫ 

“নিশ্চয় আল্লার অলি-_ প্রেমিক বন্ধুগণ তাহাদের কোন ভয় নাই তাহার 

কোর মনোদুঃখ পাইবে না ।” 

মেস্কাত ৪২৫ পৃষ্ঠ।__“আবু হোরায়র! (রাঃ) হইতে বর্িত-_তিনি 
বলিলেন আল্লার রম্থল (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন কোন-_ 

দাসকে ভালবাসেন, তখন জিবরাইল (আঃ)কে ডাকিয়া বলেন, আমি 

তমুককে ভালবানি, অতএব তুমিও ভাহাকে ভালবাস ; অতঃপর জিব্রাইল 
(আঃ) তাহাকে ভালবাসেন। তাহার পর তিনি আকাশে উচ্ৈস্বরে 
ডাকিয়া বলিয়৷ দেন-_নিশ্চয় আল্লাহ অমুকৰে ভালবাসেন অশুএব 

ভেমরাও তাহাকে ভালবাস, অতঃপর আকাশের সকলে তাহাকে ভাল- 

বাসিতে থাকে । তাহার পর পৃথিবীতেও তাহার জগ্তে কবুল-মনোনয়ন 

রাখাতুহয়, অর্থাৎ পৃথিবীর লোকেও তাহাকে মনোনীত করেন, তিনি 
তাহাদের প্ররিয়পাত্র হন। আর বখন আল্লাহ কোন বান্দাকে শক্র ভাবেন, 

জিব্রাইল (আঃ)কে ডাকিয়া বলেন, আমি অমুককে শক্রঙ্তাবি, তুমিও 
তাহাকে শত্রু ভাব। অঙুপর জিব্রাইল (আঃ) তাহাকে শক্র ভাবেন, 

ভাহার পর আকাশে যীহার আছেন, উচ্ৈঃস্বরে তাহাদিগকে ডাকিয়৷ 
বলেন, নিশ্চয় আলাহ অমুবকে শক্র ভাবেন অতএব তোমরাও তাহাকে 

শব্রুভাষ, তখন তাহারাও তাহাকে শক্রভাবিতে থাকেন জানজ্জুর শাহর 



৩৮৮ আহলে হাদিস। 
সপ রন সপ সপ শি ০৯০৯ 5 জপ স্ আপাপপসপীা সস পর সস পপ সাজ 

জন্য পৃথিবীতে ও শক্রভাৰ রাখা হয়, অর্থাৎ সে পৃথিবীর লোকেরও অপ্রিয় 
এবং শক্র হয়। মোঙগলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন |” 

খোঁদ।তায়ালার প্রিয় হইলে স্বগমর্ত্য সর্ববস্থানে সকলের প্রিয় হয়, 

আল্লার শত্রু ও জগ্রিয় হইলে ্বর্গমর্ত্য সর্ববত্র সকলের অশ্রিয় ও শত্রু 

হহয়৷ পড়ে। 

মেস্কাত এঁ পৃষ্ঠ।__আঁবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত__তিনি নৰি (সঃ) 
হইতে বর্ণন। করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি অন্য একটি গ্রামে আপনার এক 

ভায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইলেন । জাল্লাহ তায়াল! 

তাহার অপেক্ষায় তাহার পথে একজন ফেরেস্তাকে রাখিলেন। ফেরেস্তা 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথায় বাইতেছ? বলিল এই গ্রামে 

আমার এক ভায়ের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, ফেরেস্তা বলিল তুমি 

ভীহাকে ফোন নেয়ামত-- অনু গ্রহদান অর্থাৎ উপকার ফরিয়াছ কি? 

যে তাহার প্রতিশোধ লইতে যাঁইতেছ বলিল না ! তাহ! কিছুই নয়, তবে 
এই যে, জমি তাহাকে কেবল জাল্লারই জন্য ভালবাসি । ফেরেস্তা বলিল 

আমকে আল্লাহ ভৌমাঁর নিকট পাঠাহয়াছেন, এই জানাইঝর জন্য যে, 

তিনি (আল্লাহ) তোমাকে ভাল বাসেন যেমন তুমি উহাকে আল্লারই জন্য 

ভাল বাস।” 

আলাহ ভায়্ালাকে প্রাণের সহত ভালবাসিতে হইলে তীহার আদেশ 

পান করিতে ও নিষেধ মানিতে হইবে, যে কাধ্য তীহার প্রিঘঘ তাহাই 

করিতে হইবে, যে ব্যক্তি তাহার প্রিয়__তীহাকে ভালনাপিতে হইবে, যে 

কাঁধ্য তিনি নিষেধ করেন, যে কাধ্য, ষে ব্যক্তি, তাহার অপ্রিয় তাহাকে 

ঘোরতর শক্র ভাবিয়া, তাহা! হইতে দুরে পলাইতে হইবে । তিনি যে দান 

করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ত্। প্রকাশ, তাহার প্রদত্ত বিপদে ধৈর্য্য 

অবলম্বন করিতে হইবে, এইরূপ করিলে আল্লাহ তায়ালাও ন্বয়ং তাহাকে 

ভালবাসতে থাকিবেন, স্বগমর্ক্যে তাহার ভালবাসা প্রচারিত হইবে, তিনি 

সকলের প্রিয় হয়া পড়িবেন। 



আহলে হাদিস ৩৮৯ 

খোদার প্রেমের কার্ধ্য যদি আর কিছু না কর! যায়, অন্ততঃ ধাহারা 
সাহার প্রেমিক-_তাহার দোস্ত বন্ধু, তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলে 

তাহাদের প্রতি প্রেম রাখিলে, আমাদের ম্যায় পাপী তাগীর অনেকট। 
আশা আছে।. 

মেস্কাত ৪২৬ পৃষ্ঠা ;--“এবনে মসউদ নামক হজরতের জনৈক প্রিয় 
সহচর বলিলেন) এক ব্যক্তি নবি সহেবের (সঃ) নিকট আসিয়া বলিল. 

হে আল্লার রহৃল ! (সঃ) আপনি এ বিষয়ে কি ৰলেন, এক ব্যক্তি একদল 

লোককে ভালবাসে অথচ সে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারে না 

( অর্থাৎ তাহাদের সহবাস লাভ করিতে পারে না, বা তাহাদের ন্যায় 

কাধ্য করিতে পারে না) উত্তরে নৰি সাহেব (সঃ) বলিলেন__ 

৬৮৯1 ৬৮০ ৮ 50৭] মানুষ যে যাহাকে ভালবাসে কেয়ামতে সে তাহারই 

সঙ্গে থাকিবে ।” 

মেস্কাত এ পৃষ্টা ;_“আনেছ (রাঃ) হইতে বণিত ;-_-একব্যক্তি বলিল 
হে আল্লার বসল! (সঃ) কেয়ামত কৰে হইবে? হজরত (সঃ) বলিলেন 

আহা! (তুম কেয়ামতের কথ। জিজ্ঞাসা ধাঁতেছ ) তুমি সেদিনের 

জন্য কি সংগ্রহ করিয়৷ রাখিয়া? বলিল কিছুই ত সংগ্রহ নাই, তবে 

এইমাত্র সংগ্রহ বে, আমি আল্লাহ ও তদীয় রসুল (সঃ)কে ভালবাসি ; 

হজরত (সঃ) বলিলেন ;--৮০৯৯৯ ৬ ₹* ৮১] পতুমি যাহাকে ভালবাস 

তাহারছ সঙ্গে থাকিবে ।” আনেছ বলেন, সেদিন এই কথা শুনিয়া 

মুসলমানগণকে যেরূপ আনল্িত ও খুসী হইতে দেখিয়াছিলাম, এদলামের 
পর আর কোনদিন তাহাদের সেরূপ আনন্দ দেখি নাই ।” বোখারী 

মোসলেম উভয়ে এই হাদিল ৰ্ণন| করিয়াছেন ।” 

এক রেওয়ায়েতে আছে আনেছ বলিলেন)__প্পয়গন্থর সাছেবের (সঃ) 

এ কথা শুনিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি নবি সাহেষ (সঃ) 
কে এবং আবুবকর ও 'ওমারকে (রা) ভালবাসি ও আশ করি যে, ছাহাদের 
ভলবাস|র কারণে জমিও তাহাদের সহিত থাকিব |” 



৩৯৪ আহলে হাদিল। 
সাপ আপীল ৩ শশী পিক শা স্পা সপ সী শিস শী আন পপি শী 

হজরতের এই হাদিস শুনিয়া আমাদের হদয়েও আনন্দের ঢেউ 

খেলুক ! আশায় হৃদয় ভরিয়া যাউক !! আমরাও বলি দয়াময় আল্লাহ ! 
আমাদের কোনই সংগ্রহ নাই, কেয়ামতের জন্য কোনই সম্ঘল নাই, তোমার 
রম্থুলের (সঃ) এবং তাহার অনুরক্ত হজরত আবুবকর, ওমার, ওসমান ও 

জালী (রাঃ) গ্রভৃতি লমগ্র সাহাবা ও নবিপরিবাররর্গের ভালবাসাই আমাঙ্দের 

একমাত্র সংগ্রহ ও সম্বল; আমর! তাহাদিগকে ভালবাসি, তাবেয়িণ, 

তাঁবাতাবেঘ্বিন, দিনের লমগ্রা এমাম, অলী ও বোজগঁ মোহাদ্দেস গ্রভৃতি 

পুণ্যাত্সাগণকে ভালবাসি ; হে দয়াময় আল্লাহ! আঙ্করা তোমার নিকট 

আশ! করিয়৷ প্রার্থনা করি যে, তাহাদের ভালবাসার কারণে তাহাদের 

চরণপ্রাস্তে আমাদ্দেরও স্থান দান করিও, আমার্দিগকেও আপনার সে 

বন্ধুগণের প্রতিবেশী হইঝর সৌভাগা দান করিও আমিন ! 

আবুদাউদ নামক প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে বণিত আছে, আবুজার নামক 
পল্লগন্থর সাহেবের (লঃ) জনৈক সাহাবী বলিণ্তেছেন ;--আঁমি বলিলাগ 
হে আল্লার রন্থল ! (সঃ) একজন লোকে এবধল লাল, ভালবাসে 

কিন্তু সে তাহাদের শ্াায় আমল করিতে পাঁরে না : উন্ভুতে পয়গম্র সাহেব 

(ধ:) বলিলেন ;৮০৬৯। ৬ ৮৮9১ ঢা & ৮০১] “হে আবুজর ! তুমি 

যাহাকে ভালবাস তাহারই সঙ্গে থাকিতে পাইবে”) বলিলাম আমি - আল্লাহ 

ও ভদীয় রস্থল (সঃ)কে ভালবাসি, পয়গম্বর সাহেব (সঃ) বলিলেন, তুমি 
ধাঁহাকে ভলবাস তীাহারই সঙ্গে থাকিতে পাইবে ।” আবুজর মনের 

শীস্তির জন্য বার বার ভিজ্ঞীস। করিলেন, হজরত (সঃ) ও বার বার বলিলেন 

ই তুমি যাহাফে তালবাস তাহারই সঙ্গে থাকিবে ।” 

তব্রানি নামক হাদিসগরনথ হজরত আলীর (রাঃ) বণিত হাদিসে আছে ;__ 
পাল 3:25 তা বার ঁ পু 

ডগ. |:-2| ১19) 558 ০৯০৯১ ০৮০2৪ 
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আহলে হাদিস। ৩১১ 
৯ সপ আআ আর পা 

দ্য ব্যক্তি যে জাতিকে ভালবাসে তাহাদের সহিত তাহার হাসর 
হইবে ৰা 

মসনদে আহসদ নামক হাদিস গ্রন্থে হঙরত আয়েশার রা) বণিত 
হাদিসে আছে ;__ 
রি 2 তত ওটি ঠ তর পি লী 2) ২৪ 

০ ১০ (৫৮ | £০5$ ৬০ ০৫৫ 

চলিত 2 তি 

০৯১০ ০০০ ১1১) 

“যে ব্যক্তি যে জাতিকে ভালবাসে, আল্লাহু তাহাকে তাহাদের সঙ্গী 
করিবেন |” 

অতএব ধর্মী, সাধু সজ্জন দিনদার পরহেজগার প্রভৃতি খোদার 

প্রিয় ব্যক্তিকে ভালবাসিলে, পরকালে তাহাদের সঙ্গী হইবে এবং অধার্শ্মিক 

পাপাত্মা, অসং প্রভৃতি খোদার অপ্রিয়জনগণের সহিত ভালবাসা রাখিলে 

পরকালে তাহাদেরই সঙ্গী হইতে হইৰে। ম্ুতরাং যে বাক্তি খোদার 

প্রেমের অভিলাষী, তাহাকে অসংকাধ্য, অসৎসংসর্গ এমন কি খোদার 

অপ্রিয় ব্যক্তি ও অপ্রিয় কার্য্যের ভালবাস! হইতে দুরে থাকিয়া, সৎকাধ্য 

সংসংসর্গ করিতে হইবে, অন্ততঃ খোঁদার প্রিয় ব্যক্তি ও প্রিয়কার্য্ের প্রতি 

অন্তরের সনি. ভালবাসা রাখিতে হইবে। 

এমা ছিল ০দস গ্রন্থে আছে ১ 

শীপ্তি 2৮8 চন ঠা ৪ এট রে 

84:৩ 8) টিনের ৬৮০ ৫4৩ ১০৬ 

চির ক্ঠি 

(টি 5 শা 2 

3১1 ৬০ £ ৪.৪ ৫ ৯ 456১2, ৮6৪ চন 

$ ৪ 95 পর্ণ তা 5571 
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৩৯২ আহলে হাদিস। 
আশ পপি পস শিস শীশিশীশীশ শাশীশিশীপউত তি শশা শপাগীশি পাশা আট 

পি. 9 রা ৫ ৩ ৫ 2 71555-8 ৮ 

হও ৯৩ 4 /%5৩ (৮১ ৩ 4৫ 4] 06:28 

১০০৭ ০০ 26518 ০0 515941 4৩০ 

আয়েশ! (রাঃ) রা বণিত ;-_ রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, পাহাড়ের 

ঘোর অঁধার রাতে অতি ক্ষুদ্র পিপীপিকার গতি বত অদৃশ্য, সেরেক তাহা 
অপেক্ষাও অধিক নদৃণ্য, অর্থা২ গুপ্ত । খুব ছোট সেরেক এই যে, তুমি 
কোন বিন্দুমাত্র অন্যায়ের কাধ্যেও ভালবাসা রাখ এবং কোন বিন্দুমাত্র 

ম্যায়ের কার্্যেও শক্রতা রাখ । ভালবাসা ও শত্রত! লইয়াই দিন, হহা 

ব্যতীত দিন আর কিছুই নহে; আল্লাহু তায়ালা ৰলিয়াছেন,_তুমি বল 
তোমরা যদ্দ আল্লাহ ভায়ালাকে ভালবাস, তবে আমার ( অর্থাৎ হজরতের 

(সঃ) ) অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ তায়াল! তোমাদিগকে ভাল 

রাসিবেন।” 

এক্ষণে আল্লা তায়ালার পরম বন্ধু আমাদের প্রিয় রম্থল হজরত 

মোহাম্মদের (দঃ) পবিজ্র জিহবায় উচ্চারিত হাদিসের অমৃতময় শবে প্রার্থন৷ 

করি 

4৯ ০৫ ৬০ ৮55 নি ১0 রে 
9 রে 54৫ 9৫১০০ 

হে আল্লাহ! আমর! তোমার নিকট তোমার পাগলি এবং যে ব্যক্তি 

তোমাকে ভালবাসে, তাহার ভালব|সা, এবং যে কাধ্য আমাদিগকে তোমার 

ভাঁজবাসার নিবটে ভইয়া যায়-__তাহার ভালবাসা প্রীর্ঘন! করি। 

০ 



আহলে হাদিস। ৪০১ 

যুগের খলিফাগণের জীবন চরিত দেখুন শাসন ও রাজ্যের শৃঙ্খলা 
বিধানে জগতের কোন্ রাজা ও শাসনকর্তা তাহাদের সমকক্ষ হইতে 

পারিয়াছেন ? 

নিঃসন্দেহ এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) এই বিশিষ্টগুণের তুলনায় 

সকল প্রকারের আলেমগণের উপর শ্রেষ্ঠন্ব লাভ করিয়।ছেন,__তিনি 
ধর্টের ব্যবস্থা গুলির সহিত ছুনিয়ার আবশ্যকীয় বিষয়েও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 

যদিও তিনি বাদশাহ ৪ আমিরগণের সহবাস হইতে বহুদূরে থাকিতেন, 
রাজকীয় সংআ্ববকে যারপর নাই দ্বণা করিতেন, তথাপি তিনি উৎকৃষ্ট 

রাজনীতি সমূহ হাদিস ও আছার হইতে বাহির করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। 
ছহি বোখারীর যে অংশে মামেল! অর্থাৎ কাধ্যের রীতি নীতি আছে, তাহ! 

কেতাঝোস্সেয়ার পর্য্যন্ত মনোযোগ ও সুক্ষাদৃষ্টির সহিত পড়িলে একথা বেশ 
বুঝিতে পারা যাঁয়। ফলকথা ডিনি যে সকল সু্গনকথা ও উচ্চাঙ্গের 

সারায়ী কানুনসমূহ হাদিস হইতে বাহির করিয়া ছহি বোখারীতে লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন, তাহাই সমাজনীতির প্রাণ এবং রাজনীতির জীবন। ১৮৯৪ 

থ্ষ্টাব্দের লগুনের ছাপা, অরিপ্টিয়াল বিউশ্রিফিকল ডিক্সনারীতে লিখিত 
হইয়াছে যে, “এমাম বোখারী একজন বিখ্যাত জাইন প্রণেঅ (ব৷ আইন 

বেত! ) গত হইয়াছেন, এসলাম ধর্ম ব্ষয়ে তাহার সংগৃহীত হাদিস যাহ 

হুহি বোখারী নামে প্রসিদ্ধ, সমগ্র হাদিসের মধ্যে তাহাকেই স্ব্দাপেক্ষ 

উচ্চ প্রমাণ বলিয়। গণা কর! হয়|” 



৪০২ আঁভলে ভাদিস। 
শপ পপ অপ | 

বঙ্গীয় মুনলমান। 
হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই বঙ্গের অধিবাসী | বাঙ্গালী হিন্দুর 

মধ্যে অনেকেরই ধন, মাম, জ্ঞান 'ও বিদ্যাবুদ্ধির জ্বলন্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 

যার, কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের মাধ ভাদসমুহের বড় একটা পহিচয় 

পাওয়! যায় না। বঙ্গীয় হিন্দু, জগৎকে দেখাইতেছে, তাহাদের মধ্যে 

অনেক মস্তিষ্ক ও প্রতিত৷ আছে, অনেক প্রাণ আছে, অনেক বীর আছে, 

তনেক স্বদেশানুরাঁগী, সমাজ সেবী, অনেক লেখক, পাঁঠিক ও বস্তা আছে, 

জাঁরও দেখাইতেছে তাহাদের আত্মসম্টানবোধ আছে, উন্নতির চেষ্টা 
আছে, ধন, মান, ঘশ?, পদ, বিষ্তা 'ও জ্ঞান যে কোন উত্তম বিষয়ে অন্ডের 

উচ্চে উঠিতে চেষ্টা আছে। কিন্ত বাঙ্গালার মুসলমান তথা- বঙ্গীয় 
গোহাম্সাদী আমর! দেখাইতেছি, আমাদের মধ্যে উহার প্রত্যেক বিষয়ে 

অভাব ; আমাদের উচ্চ গুণ নাই, উচ্চ ভাঁশ!, উচ্চ আাকাডক্ষা ও উচ্চ 

লক্ষ্য উচ্চ বলিতে কিছুই নাই। ভামরা উচ্চ হইতে, অন্যের উচ্চে 
উঠিতে চেষ্টা করিব কি ভান্তের সমান হইতেও বাসনা করি না। আমরা 

আজ জগতের চক্ষে ঘৃণিত; অন্যের এমন কি প্রতিবেশী হিন্দুর নিকট, 
বিজাতি কেন বিদেশীয় স্বজাতি এবং স্বদেশী মুসলমানের নিকট পদে পদে 

ঘোরতর লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেছি, তথাপি আমাদের অন্তরে জবীলামরী 
তীব্র বেদমা বাজিতেছে না, আমাদের প্রাণে সাড়া হইতেছে না, আমরা 

এতই জড়সড় নিস্তেজ ও নীচ, এতই আত্মমন্মানবোধ বিবর্ভিত | 

এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে আজ অতীব দুঃখের সহিত এক অপ্রিয় 

সত্য কথ! প্রকাশ করিতে হইল। হে প্রাণোপম বঙ্গীয় মোহাম্মাদী 

আলেম সমাজ! হে প্রিয় ভাতৃগণ ! একবার আপন আপন বুকে হাত 

দিয়া বলুন ত “অলইগিয়৷ আহলে হাদিন কনফারেন্সের” বিগত কলিকাতা 

অধিবেশনে আপনার! েগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থানী 



আহলে হাদিস। ৪০৩. 
৮ ০০০ আলাপ সা সাপ শসা | পশশিশিশ এসপি পাশ 

ভরাতুগণের নিকট যথাহোগ্য ভাদর অভ্যর্থনা হত ও অন্যান্য শ্যাধ্য অধিকার 

পাইয়াছিলেন কি? আপনারা অনেক বিষয়ে কি বঞ্িত ও লান্িত 

এমন কি অপমানিত এবং সে জন্য প্রকাশ না হইলেও অবশ্ট মনে হনে 

কি বারপর নাই দুঃখিত ও ক্ষু্ হন নাই? সভায় উপস্থিত জনগণের 

প্রায় বার আন লোক বাঙ্গালার, তাহাদের আঁধবাংশই উর্দ, বুঝিতে 

সক্ষম নহেন, এ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাবায় বক্তৃত৷ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় 

ছিল। কিন্তু বঙ্গের বহুশিক্ষিত সৃবক্ত। ও মৌলবী মাওলানা উপস্থিত 

থাকিতেও তিনদিনে তল্প হল্প সময়ের জন্য মাত্র তিন চারিজন বক্তার 

নামে প্রোগ্রামে দেওয়! হইয়াছিল। বাঙ্গালার অ.নকেই বেবল আহার 

ও মলত্যাগ করিয়া! সভার ধাঁকষমক দেখিয়াই গিয়াছেন, ওয়াজ নছিহত 

এবং বন্তৃতার আস্মবাদলাত্ডে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুগ্রমনে ফিরিয়াছেন। বাঙ্গালীর 

সন্মান, অভাব অভিযোগ, তাহাদের প্র!ণের ব্যখা, মনের কথা যে হিন্দুস্থানীরা 

বড় বুঝেন ন| বা সেদিকে লক্ষ্য রাখেন ন1, এই ঘটনা কি তাহার একটি 
জলন্ত প্রমাণ নহে। 

হা প্রিয় বঙ্গীর মোসলেম জ।তিগণ ! বিদেশেও তেমাদের মন 

নাই, দেশেও সম্মান নাই, আপন সমাজের লোকেরাও বড় একট! পুছ 

ফরেন না। একজন হিন্দুস্থানী যদি একটি পাকড়ি বাঁধিয়া আসিয়াছেন 

ত বাঙ্গালী আর আছেন কোথার একেবরে তার গোলাম যোডশো- 

পচারে তার সেবা, দশ বিশ রূপেয়া তার চরণে উৎসর্গ আবার শত অনুনয় 

বিনয়ে ত্রুটি স্বীকার। বাঙ্গালার কোন মৌলবী সাহেব যান, যদদি বুঝিয়া- 
ছেন যে, ইনি বাঙ্গালী তবে তীহার বড় একটা! কদরও নাই।.যত্ব ও নাই, 

কোন বিশেষ প্রয়োজনে মৌলবী সাহেব যদি কিছু পাইবার আশ! করেন, 
তবে আট গণ্ডা পয়সা মরে পিটে একটি টাফা দিতেও কাতর বা বিরক্ত ও 
অসন্তোষ । 

হে বঙ্গীয় জাঁভগণ ! যতদিন আমর। জদেশান্ররাগী না হইব, স্বদেশের 

তাঁলম, বক্তা, শিক্ষিত ছাত্র, গণামান্য বাক্তি এমন কি সমাজের সাধারণ 



৪8০৪8 আহলে হাদিস। 
০ ল পপ শী কপি শা তি পপ ওটি ও পপর প্র 

লোকের সমাদর ন করিব, অধিক সংখ্যায় মা্রাসা, মোক্তব, আগ্রমন সমিতি 
ও সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমরা শিক্ষিত ও উচ্চ না হইব ; উচ্চ-_ 

আশা, উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ে €পাষণ করিয়া কণ্মক্ষেত্রে অগ্রসর ন| হইব, বিষ্া। 

বুদ্ধি, মস্তিষ্ক ও প্রতিভার উচ্চ পরিচয় দিতে পম্চাৎপদ থাকিব ততদিন 

আমর! কিছুতেই উন্নতি লাভ করিতে পারিব না, দেশে, বিদেশে কাহারও 

নিকট সম্মান অর্জন করিতে পারিব না। 

বঙ্গীয় মুসলমান! যদ্দি তোমাদের দেহে প্রাণ থাকে ত চারিদিকে 

এ] অবমাননার তীব্র বেদনায় একবার সাড়৷ দাও, স্বসমাজের প্রত্যেক 

ব্যক্তির প্রাণে সে বেদনার অনুভূতি জাগাইয়া তোল আবুল প্রাণে সে 

বেদনার প্রতিকার করিতে চেষ্িত হও; সমাজের জন্য, দেশের জন্য, 

আপনার জন্য, দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল আপনার দেশবাসীর 

পুত্রকন্যার জন্য সর্বোপরি তোমার পবিত্র ধর্ম দিন মোহাম্মাদীর জন্য 

উন্মন্ত প্রাণে ছুটিয়। বাহির হও, দেখাও আমরাও মানুষ, আমাদেরও শক্তি 

আছে, আমাদের ভাগারে অনেক উচ্চ জিনিষ লুকায়িত আছে, আমরাও 

অনেক উচ্চকাধ্য করিতে পারি। 

বঙ্গীয় মোহাশ্মাদী যাহাতে দিন দুনিয়ার সম্মান লাভ করিতে পারে, 

বিজাতি, বিদেশী, স্বদেশী এবং বিপক্ষের লাঞ্ছনা! বিদলিত করিয়া যাহাতে 

আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয়, আপনাদের অভাব অভিযোগ 

গবর্ণমেপ্টকে জানাইয় প্রতিকার চেষ্টা করিতে পারে, বঙ্গীয় মোহাম্মাদীর 

সর্বধবিধ স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, সর্ব্বেপরি যাহাতে দিন মোহাম্মাদীর 

হ্ুশীতল ক্রোড়ে বঙ্গীয় মুসলমান ও অন্যান্য জাতি আশ্রয় গ্রহণ করিতে 

পারে, তজ্জন্যই বাঙ্গালার দপ্রতিন্সিয়াল আহলে হাদিস কনফারেন্স 

বা আগ্রমনে আহলে হাদিস” ও “আহলে হাদিস” মাসিক পত্রিকার 

সি । 
বাঙ্গালার ভাই ভগিনিগণ ! এ স্বর্ণ সুযোগ হারাইবেন না, দেশের 

দশঙ্গন সিলিয়া ন! বরিলে, একা একা কৌন কদ্য পরা যার লা । আজ 



আহলে হাদিস। ৪০৫ 
০ পপ পপ পপ এ পট “রস সপ 

তোমাদের সে মিলনের ন্থুযোগ আসিয়াছে, বাঙ্গালার আগ্তমনকে আপ- 

নার জিনিষ মনে করিয়। তাহাতে যে।গদান করুন, বাঙ্গালার আহলে হাদিস 

পত্রিকা আপনার ঘরের প্রিয় বস্তু মনে করিয়া তাহার গ্রাহক হউন, 

সকলে মিলিয়! জাতির উদ্ধারে সমাজের উদ্ধারে নিজেদের উদ্ধারে বদ্ধ- 

পরিকর হউন । 

ত 

জ্ঞান নেত্র। 

তব বিনা রসে মণ্ড, লভ্য কিছু নয়, 

নেজ বিনা তন্বজ্ঞান কড়ু নাহি হয়। 

মস্তকের নেত্র ভিল্ন চক্ষু নাহি যাঁর, 

খোদ! জ্ঞান লাত করে সাধ্য কি তাহার। 

খোদা-তব্ব জ্ঞানী ধারা সত্য চক্ষু়ান, 

জ্জান নেত্র দ্বারা তীরা লভে দিব্য জ্ঞান। 

সেই মহা জ্জান নেত্র বিধাতার সমষ্টি 

অন্তরে বাহিরে 'তার সমভাব দৃষ্টি । 

হবিবর রহমান । 

খেপাপাড়া, ২৪ পরগণ| | 



৪০৬ আহে হাদিঙ। 
শত শপ শত না এসি ০ সস র পস সপ শি ০ পপি শা পপর পক পপি আপ পপ পপ শা শপ শপ আআ বর পপ 

আলেম সমাজ | 

বিগত 8ঠ| জৈ]ষ্ঠ তারিখের মোহাম্মাদী পত্রিকায় “আলেম সমাজ” 
শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ..করিয়া' আনন্দিত হইলাম । লেখক বঙ্গীয় আলেম 

সমাজকে বিভোর নিলয় নির্রিত লিখিয়াছেন, আমর! তাহার এহদৃউক্তির 

সমর্থন করিতেছি । % বঙ্গীয় আলেম সমাজ চুষখার্থ ই বিভোর নিদ্রায় 

নিদ্রিত। “নায়েব রস্থল” উপাধিধারী আমাদের প্রিয় আলেমগণ যদি 

একযোগে তাহাদের ' কর্তা কর্ম সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতেন, 

তাহা হইলে পবিত্র এসলাম ধর্মের এতদূর অবনতি কখনই সম্ভবপর হইত 

না। যখন হইতে তীহারা এসলামের আদেশ উপদেশ গুলির প্রতি 

অবজ্ঞা প্রকাশ করতঃ নিঞ্জ নিজ রায়কেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত 

হইয়াছেন, এসলামের প্রকৃত অধপতনের সুত্রপাত তখন হইতেই আন 

হইয়াছে। খোদা! তুমিই জান তাহাদের এ মহাব্যধির ক্রমোপশম 

হইবে কিনা? 

লেখক প্রবন্ধের স্থানান্তরে বলিয়াছেন,_-“এই আলেম সমাজকে 

জাগাইবার জন্যই এই জাতীয় পত্রিকা মোহাম্মাদী প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়া আসিতেছে এবং নিজের অধিক পরিমাণ শক্তি কেবল উহাতেই 

ব্যয় করিয়াছে ও করিতেছে ৮ মোহাম্মাদী পত্তিকা, আলেম সমাজকে 

ধর্ম সম্বন্ধে কি অমাজ সম্বন্ধে জাগাইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে ঝ 

করিতেছে, মান্যবর লেখক সাঁহেব তাহার উল্লেখ করেন. নাই এসলামের 

প্রকৃত উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে যথার্থ ই "যদি মোহাম্মাদ নিজের অধিক 

পরিমাণ শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে, প্রাণপণে চেটা করিয়া থাকে, তৰে 

“কোরাণ হাদিস অনুসারে" আলু বিসম্বাদ মীম/ংসা' করিবার, কথা শুণিয়। 

মোহাশ্মাদীর গাত্রদাহ উপস্থি্ঠ হয় কেন? “কোরাণ হাদিন দ্বারা আসা 



আহল হাদিস। ৪০৭ 

নিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া মোসলেম ভ্াতৃগণকে একত!সূত্র আবদ্ধ করি-র 

প্রস্তাব উত্।পিত হইলে নানা! কথার অব্ভারণ| কব! হয় কেন ?” ইহাই 

কি আলেম সমাজকে জাগাইবার পদ্ধতি! ইহাই কি মোহাম্মাদীর এম- 

লাম ভক্তির পরিচায়ক ! কোরাণ হদিসের নাম করিলে, “মোহাম্মদী 

চলিবে না, একতা থাকিবে না, এসলামের উন্নতি হইবে না” একথা কে 

বলিয়/ছিল ? “সিয়৷ স্থ্সি তিয়ান্তর দল কলেম! গো, সকলেই মুসলমান, 
সকলেই এক বৃক্ষের শাখা, সকলেই স্বর্গবাসী হইবে" এক মোহাম্মাদী 

ব্যতীত কোন মুসলমান পত্রিক৷ এরূপ বলিতে পারেন কি? যে রে 

( সদ ) কোরাণে সাফ হারাম! যৌথ বাণিজ্যের সুর ধরিয়া, চত্রবৃদ্ধি 
হারের ভাণ করিয়! সেই *ম্দকে জায়েজ সাব্যস্ত করিবার জন্য"* মোহা- 

ম্মাদী যে পলিসি অবলম্ধুনে দীর্ঘক।লব্যাপী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, 

মোহাম্মাদীর পাঠক মাত্রই তাহ! অবগত আছেন। যে মুত্তি, আকা 
দেখা এবং কাছে রাখ। হারাম, নিজ নামের কলঙ্ক তথা এসগামের নিষেধ 

জান করিয়া আট বৎসর কাল ষে মোহাম্মাদী মুগ্তির বথা মুখাগ্রে আনে নাই, 

আজ পার্থিব স্থার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই মোহাম্মাদী নিজের বুকের উপর 

দ[স দত্ত কোম্পানীকে দাড় করিয়া রাখিয়াছেন। কবি সত্যই বলিয়া- 

ছেন ;-_ 

১ ৮০ |)- ০0৩ জতসত৩ 

১4৫ রা |) ৫৬ বিশটি 

তর্থাৎ সৎসঙ্গ তোমাকে সংলোক করিয়া ভুলিবে, অসৎসঙ্গ তোমাকে 
অসং শ্রেণীভুক্ত করিবে। প্রিয় পাঠক! বিগত 8 জৈষ্ট্যের মোহাম্মাদীর 
পশ্চাৎ পিঠে দেখিতে পাইবেন, দাস দণ্ড মন্থাশয় সশরীরে বাইসিকেলে 

বিরাজমান । কি ঘৃণীকর ব্যাপার! লেখক সাহেব মোহাম্মাদীর গুণপনায় 

মুদ্ধ। কাজেই তিনি ভিতরের ব্যাপার গুলিকে ধামা চ।পা দিয়া বাহিরের 

গুলজারে ফেবেপ্ত। হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা ষোগ্যের অনাদরে বস্তুতঃ 



৪৩৮ আহলে হাদিস। 
স্প্প্পীপাসি০ পপাককপসপী পা এত শা পা এ পি ০ ৬ পন শী আপদ লাপী পিসি 

দুঃখিত। কিন্ত অযোগ্যের সমাদর মানব সমাজে যথার্থ ই দবনাহ বলিয়। 

মনে বরি। 

মোহাম্মদ এফাজুদ্দীন | 

আরো ৩০০০৩ প০ 

প্রেমের পাঁগল। 

সকল প্রেমের বাঁধন হইতে 

আমারে মুক্ত করিয়া লও, 

তোমার প্রেমের পাগল করিয়া 

জগত মাঝারে ছাড়িয়া দাও। 

সবার সঙ্গে হাসাও নাচাও, 

সবার কাধ্যে আমারে মিশাও,-_. 

ন্তর-তলে নিশি দিন তুমি 
সহচর রূপে উদয় হও । 

বিশ্ব'আমার হউক ভবন, 

একাকার সব হইয়! যা'ক্, 

আ.তা-পর-জ্ঞান ডুবে যা'ক মোর, 

তোমার জ্ঞান্টী জাগিয়! থাক্; 

আমারে সবাহ বলুক পাগল 

উঠুক চৌদিকে তামাসার রোল,__ 

ভারি মাঝে তুমি আমারে লইয়া 

গভীর প্রেমের কাহিনী কও! 

গোলাম মোস্তাফা 



আহে হাদিল। ৩৯৩ 
করিস সত শা শশা শি সিসি স্পসপশ শশা শী শিশীিতি :2-৯৩ শি ছে শে 

কাবা-সৎ্রক্ষণ। 

আবরাহা হাবসের বাদসাহ নজাসীর অধীনে ইমণে রাজত্ব করিবার 

সময় দেখিল, লোক হত্বের সময় নানা উপহার ও মানতের দ্রব্যসহ 

মন্কার অভিমুখে গমন করিতেছে । কারণ জিজ্ঞাস! করিয়া! জানিতে পারিল 

যে, লোকে মস্কায় কাবাগুহের হচ্র করিবার জন্য যায়, সমগ্র আরবজাতি 

এরূপে কাবাগুহের ভক্তি ও সম্মান করিয়া খাকে। আবরাহা! ঈমনের রাজ- 
ধানী “্ছনয়।৮ নগরে শ্বেত মনৰ এবং লোহিত ও কৃষ প্রস্তরের একটি গুহ 

নিশ্মীণ করিয়া স্বণ ও মণিমাণিক্যে সুসজ্জিত করত আদেশ প্রচার করিল 

কাবায় না যাইয়া সকলে এই গুহের ভক্তি সন্মান ও তওয়াকফ ( প্রদক্ষিণ ) 

করিবে, অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে ইহাতে বাধ্য করিল। এই ব্যাপারে 
কোরাএশ প্রভৃতি মন্কাবাসীর৷ যারপর নাই ৰিরঞ্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। 

বনিকেনান! জাতির মধ্য হইতে সফোএল খসয়মী নামক একব্যক্তি তথার 

গমন করতঃ গৃহপরিঘরের কাধ্য করিবার ছলে এঁ গুহে প্রবেশ লাভ 

করে ও স্থযেগমত নিশিযোগে তাহাতে মলত্যাগ করিয়া লেপিয়া দিয়। 

অ্থান করে। লোকে প্রাঙ্ঃকালে গৃহের তওয়াফ করিতে আলিয়া! 
মল-লেপিভ দেখিয়া! দুর্গন্ধে পলায়ন করিতে লাগিল । এই সংবাদ ক্রমে 

বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিল 

মকর জনৈক ব্যক্তি এই কাধ্য করিয়া প্রস্থান করিয়াছে । আব্রাহ! 

ক্রোধে অগ্নিশন্্মা হইয়া বলিল, আমি আরবজাতির সাধের কাবাগূহ খণ্ড- 
খণ্ড করিয়া ভূমিসা করিব। এক বিরাট বাহিনী লইয়। দীর্ঘকায় 

হস্তীসহ কাবাঁধ্বংস করিতে গমন করিল; আরবের অনেক জাতি বাধা দিতে 
উদ্যত হইল কিন্তু কেহই সক্ষম হইল না। মক্কার হরমের নিকটবন্তা 
হইলে সৈগ্ঠগণকে লুষটনের জন্য আদেশ করিল, তাহারা স্থুযৌগ মর 
হজরত মোহাম্মদের (সঃ) প্রপিতামহ অবছুল মোক্বলেবৰের ২০০ দুইশত 

৩ 



5১৪ আচল চাদিস। 
শন্পি্ শা সে আস আত ০৮ শপ সপ বা সপ প ও পসরা ». ৩ ৪ ৩ পপ পিসী ও পা পপ পসরা স্তর সত পরা 

উঠ ধরিয়া আনিল | আবদুল মন্ডলেব তখন আরবের সর্বের্বাচ্চ সম্পদ 

কোরাএশের দলপতি | কোরাএশ, কেনান! ও হোজাএল প্রভৃতি মক 

হরমের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠি নিশ্চয় জানিল, আবরাহা যুদ্ধ করিবে। আব- 
রাহা জনৈক দূকে বলিয়। পাঠাইল প্মন্কার সরিফ ও প্রধান দলপতিকে 
তাম্েষণ করিয়! তাহাকে ঝলিবে যে, বাদস! আপনাকে বলিতেছেন যে-_ 

(আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই কেবল কাবাভগ্র করিতে 

আসিয়ছি) আপনার! যদ্দি বাধ! দিয়! যুদ্ধে অগ্রসর না হন তবে আপনাদের 

শোণিত পাতে আমার আদে। আবশ্যক নাই। যদি দলপতি আমার 
সহিত যুদ্ধ না করে তবে ভীহাকে আমার নিকট লইয়া জ্মাইস।” দৃক 

মক্কায় প্রবেশ করিয়া জনুসন্ধানে জানিল,__কোরাএশ বংশীয় হাসেমের পুন 
আবছুল মোত্তালেবই প্রধান দলপতি ; তাহাকে সকল কথা জানাইলে, 

বলিলেন,--ইহা আল্লার সম্মানিত গৃহ, ইহ! তাহার পরমবন্ধু মহাজ্ব( এবরা- 

হিমের প্রস্তুত গুহ, তিনি তাহার গুহ ও তাহার সন্মান রক্ষা করিলে করিতে 
পারেন ; না করেন আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমর! বাঁধাদিতে 

অক্ষম। অতঃপর দূত তীহাকে সঙ্গে লইরা আবরাহার নিকট উপস্থিত 
হইলে, রাজ] রাজসিংহাসন হইতে নামিয়। তাহার সহিত উপবেশন 
করিল। আবদুল মোতালেব আবরাহার নিকট নিজের উঠ্রগুলি 

ফেরত চাহিলে-_বলিল, আমার দৃষ্টিতে আপনার মধ্যাদা কমিয়া গেল, 
যেহেতু আমি মনে করিয়াছিলাম যে, যে গৃহের জন্য আপনাদের সম্মান, 
ঘেটি আপনাদের পুরুষানুক্রমিক ধর্্মমন্দির, তাহার বিষয়ে আমাকে 

কিছু বলিবেন, উত্তৰ আবহল মোতালেব বলিলেন, আপনি আমার 
উট প্রত্যর্পণ করুন সে গৃহের বথ| ছাড়িয়া দিন, সে গুহের একজন মালিক 
আছেন_ তিনিই তাহাকে রক্ষ। করিবেন; আবরাহ। তীহার উষ্টু ফিরাইয়! দিল 

আবদুল মোনাঁলেব উদ্টুসহ ফিরিয়া আসিলেন। ভিনি কোরাএশিগের নিকট 

উপস্থিত হুইয়৷ সকল সংবাদ জ্ঞাপন করতঃ সকলকে মক্কা হইতে বহি 

হইয়! পাহাড়ের চূড়া ও ঘাটিতে আশ্য় লইতে বলিলেন, ভয়--হাঁবসীগণ 



আহলে হাদিন। ৩৯৫ 
দি পানা সস অসপপউস  ০ ০ এ শপ শশী শী পাস্তা শশা শি পাশ টি ২ শর সী জন 

তাহান্দের উপর জক্তযাচার করিবে। আবদুল মোস্তালেব ও তাহার 

অনুগামী কোরাএশগণ কাবার দ্বার ধারণ করিয়া একাম্ত কাতর ও বিনয়ের 

সহিত আল্লাহ তায়ালার সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,--হে আল্লাহ ! 

সকলেই আপন জাপন গুহ ও সম্মানকে রক্ষা করে, অতএব তুমিও 
তোমার গৃহ ও লম্মানকে রক্ষা! করিও) তাহাদের শুলী যেন বিজয়লাভ 
না করে, তাহাদের শক্তি যেন তোমার শক্তিকে পরাস্ত না করে।৮ 

অতঃপর আবদুল মোতালেব কোরাএশগণসহ পর্ণবতের ঘাটি ও শিখরে 

আশ্রয় লইয়া তথা হইতে আব্রহার কার্য ও গতিবিধি দেখিতে লাগিলেন, 

আবরাহা হাতী লইয়া সসৈন্যে মক প্রবেশের জঙ্য প্রস্তুত হইল, মনে 

বাসনা_-কাবা, ধ্বংস ও ধুলিসাৎ করিয়। ঈমনে প্রস্থান করিবে। মাহমুদ 

নামক মহাকায় প্রধান হস্তী জানুপাতিয়া বসিয়া পড়িল, কে যেন তাহার 

প| গুলি বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, অন্যান্য হস্তীগুলিরও এই অবস্থা, শত 

প্রহারেও তাহার! মক্কার দিকে একপদ মাত্র অগ্রসর হয়না । ঈমন ও 

সামের দিকে ( পর্ববনুখে ) লইয়া যাইতে চাহিলে সেদিকে ছুটিতে আন্ত 
করে, কিন্তু কাবারদিগে মুখ করিলে অমনি আবদ্ধভাবে জানু পাতিয়া বসিয়! 

পড়ে । দেখিতে দেখিতে মন্কার পশ্চিম প্রান্তদিকস্থ লবণ-সমুদ্র-হারবস্তা 
জেদ্দা নামক বন্দরের দিক্ হইতে দলে দলে সবুজ রডের . আবাধিল ) 

পক্ষী আসিতে লাগিল । এতদসন্বন্ধে কোরআন আমপারার ছু! আলাম 

তারায় বর্ণিত হইয়াছে ;-_তুমি কি দেখ নাই-তোমার প্রঙপ।ণ” হস্ত 

ওয়ালাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ? তিনি কি তাহাদের 

বুচক্রকে ব্যর্থ করেন নাই? তিনি তাহাদের উপর ঝাঁকে ঝাকে পাখা 

পাঠাইয়াছিলেন। পাখীগুলি তাহাদের উপর বঙ্কর নিক্ষেপ করিতে 

ছিল, জতঃগর তোমার প্রভু তাহাদিগকে ভঙ্গিত ভূমির ন্যায় করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন 1” 

হস্তী ও সৈগাগণ বিধ্বস্ত হইল, তাহাদের ধন অর্থ ও জিনিষপত্র মাঠে 
পদ্িঘ়া রহিল, কোরীশগণ পাঙ্ছাড় হইতে তাহাদের এই ভাষণ ঢুরবস্থা 



৩৯৬ আহলে হাদিস। 
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দেখিয়া! আনন্দিত মনে পাহাড় হইতে নাঁমিলেন, এবং সেই ধনরাশি 
আত্মসাৎ করিয়া পরমানন্দে আপন আপন গৃহে ফিরিলেন। 

এইরূপে এসলাম-জগতের অতি পবিত্র মহামসজিদ কাব! সংরক্ষিত 

হইল। যে বৎসর এই আশ্চর্য্য ঘটন! সংঘটিত হয়, সেই বৎসরই এস- 
লামের মহাপুরুষ হজরত মোহাম্সদ (সঃ) ভূমিষ্ঠ হন। হজরত মোহাম্মদ 
মোস্তাফা (সঃ) যে একজন সত্য পয়গন্ধর এবং তিনি যে মহাগৃহের 
সম্মানের জন্য সমগ্র জগতকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা যে সত্য সত্যই 

আল্লাহ তায়ালার খাঁসগৃহ, কাবা সংরক্ষণের. পরমাশ্চ্যয ঘটনাই তাহার 

জবলম্ত প্রমাণ ও প্রত্যক্গ জীবন্ত সাক্ষ্য । 

এই ঘটনার পর মক্কার কোরাএশগণকে আরবীয়েরা অত্যন্ত ভক্তি ও 

সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, ইহারা আল্লার 

আপনার লোক, তিনিই ই'হাদিগের হইয়! যুদ্ধ করিয়াছেন, শত্রু হইতে 
ই হাদিগকে রক্ষ করিযাছেন। আবরাহা আল্লার ক্রোধানলে ভম্মীভূত 

হইলে, তংপুত্র ইয়/কম্তম ও মছরুক ক্রমান্বয়ে ঈমনের রাজা হয়। এই 

সময় রাজঅত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে ঈমনের আদিম অধিবাসী 

হেময়র বংশী ছয়ফ বেনে জি-ইয়াজেন-হেময়ারি নামক এক ব্যক্তি 

কয়ছর রুমের নিকট হাবসীর অত্যাচার জ্ঞাপন করতঃ কয়ছরকেই তথাকার 

রাজত্বতার গ্রহণ করিতে ও হাবসীগণকে তথা হইতে বাহির করিয়। দিতে 
অনুরোধ করে । কয়ছর রুম তাহাতে কণপাত করিল না । ( যেহেতু তৎ- 

কালে কয়ছরও হাবস'দের ন্যায় শ্রীষ্টধর্ম্মীবলম্বী ছিল) অগত্যা এব্যক্তি পারস্য 
রাজ কেসরার অধীনস্থ হিরাত ও অন্যন্য এরাক প্রদেশের গব্ণর নোওমান 

বেন মঞ্ীরের সহীয়তায় উত্ত'কেসরার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাঁর আবেদন 

জ|নাইলে বলিল, তোমাদের আরবদেশ এস্থল হইতে বহুদুরে, বিশেষতঃ 

উহ্থা উন্নতির যায়গা নহে, আমি তথায় পারস্তাসৈম্যাকে পাঠাইতে 
চাই না, এই বলিয়। তাহাকে দশ হাজার দেরেম উপহার দ্িল। ছয়ফ 

হেময়ারি সেই দশ হাজার দনেম বিতরণ কহিতে 'ও বলিতে লাগিল 



আহলে হাদিস। ৩৯৭ 
্প্প পসীলি আ পি পে আপ ০ পাপী সপ পাপ | আপি সপ এ আস ০০ ৮৯ শপ শা পপ আপস পচ 

আমাদের দেশের পাহাড়ে কেবল স্বর্ণ ও রৌপা ব্যতীত আর কিছুই নাই | 

ইহা শুনিয়া কেসরার মনে লোভের সঞ্চার হইল, অতঃপর প্রধান অমাত্য- 

গণের পরামর্শে, হত্যার জন্য কারাগারে ষে আট হাঁজার বন্দী ছিল-_ 
তহরজ নামক একজন উচ্চ বংশীয় যোগ্যব্যক্তিকে তাহাদের অধিনায়ক 

করিয়া ছায়ফ হেময়ারির সহিত পাঠাইয়া দিল। তাঁহারা ঈমনে আসিয়া 

হাঁবসীদ্দিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ ঈমনের বাদশাহ হইয়া পড়িল। 
ঈমনে ৭২ ৰসর হাবসীর রাজত্ব ছিল। অহরজের মৃত্যু হইলে 

তৎপুত্রকে, তাহায় পর তৎ্পুত্রকে পারস্তপতি কেসর! ঈমনের গবর্ণর 

নিযুক্ত করে, পরে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া বাজান নামক এক ব্যক্তিকে 
ঈমনের শাসনভার প্রদান করে, হঙরত মোহাম্মদ (সঃ) যখন পয়গম্বরী 

প্রাপ্ত হন, তখন এই বাঁজানই ঈমনের রাজা ছিল। 

জোহরি হইতে বণিত আছে যে, কেস্রা বাজানকে লিখিয়াছিল «আমি 

শুনিয়াছি মকার কোরাএশদের মধ্য হইতে এক বাক্তি বাহির হইয়াছে, 

সে আপনাকে নবী (সঃ) মনে করে, তুমি তথায় যাইয়া তাহার এবথ। 

ছাড়াও যদ্দি না ছাড়ে তাহার মুড আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।৮ বাজান 

কেসরার লিখিত পত্র মক্কার হজরতের (সঃ) নিকট পাঠাইয়া দিল, হজরত 

(সঃ) লিখিয়৷ পাঠাইলেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমার সহিত অঙ্গীকার 
করিয়াছেন, অমুক মসের অমুক তারিখে কেসরাকে নিহত করিবেন । 

বাজান পত্র পাইর! কেসরার মৃত্যুর অপেক্ষ। করিতে লাগিল, বলিল যদি 
সত্যসত্যই তিনি নবী হন, তবে তাহার কথাও সত্য হইবে। অতপর 

সেই দিনে কেসরা পুর হস্তে নিহত হইলে বাজান ও তত্রত্য পারসীকগণ 
এসলাম গ্রহণ করিল। ( সিরতে এবনে হোহ্যাম, মজমাওল বেহার )। 



৩৯৮ আহলে ভাঁদিস। 
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এলাম জগতের গৌরব-রত্ব হাদিস-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় মহা-পণ্ডিত 

জনাব এমাম বোখারী (রঃ)। 

জনাব এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) একবার আব্বাস বংশীয় খলিফা- 

গণেব রাজধানী (দারোল খেলাফত ) বাগদাদে গুভাগমন করেন। 

আব্বাসীয় খলিফাগণের বত্ব ও সমাদরে বাগদাদ এসলামী এলেম সমুহের 
কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। বাগদাদবাসীর! এমাম সাহেবের প্রশংসার কথ! 

শুনিয়! তাহার খোদাদত্ত এলেম ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার বন্দোবস্ত অগ্র 
হইতে উত্তমরূপে করিয়! রাখিয়াছিলেন । তাহার আগমন সংবাদে বসরায় 

মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল। 

ইউছফ বেনে মুছা মরওজী বলেন তাঁমি একবার বসরার জামে মসজেদে 
উপস্থিত ছিলাম, শুনিলাম প্রহরী সকলকে ডাকিয়। বলিয়া দিতেছে, হে 

আলেমগণ ! (মোহাম্মদ বেনে এস্মাইল বোখারী (র) পহু ছিয়াছেন, 

গুনিবামাত্র লোকে তাহাকে সম্মানও অভ্যর্থনা (তাজিম ) করিবার জন্য 

একেবারে ভাঙ্গিয়! পড়িল, আমিও সেই সঙ্গে হিলম, দেখিলাম এমাম 

বোখারী সাহেব (রঃ) একজন নবীন যুবক, তাহার শ্মশ্রু সম্পূর্ন কাল, তিনি 

একটি থামের পশ্চাতে নফল নামাজ পড়িতেছিলেন | নামাজ শেষ 

হইলে লোকে ততীঞ্চাকে ধিরিয়! লইল, সমগ্র লোক একদৃষ্টে তাহার দিকে 

চাহিয়া! রহিল, বসরার অধিবাসিগণ দরখাস্ত করিলেন, আপনি আমা- 

দিগকে হাদিস গুনাইবার জন্য একটি সভ| করুন, এমাম সাহেব দরখাস্ত 

মঞ্জুর করিলেন । প্রহরী পুনববার বসরার জামে মসজেদে যাইয় 

বলিলেন, আলেমগণ ! এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) সর্বসাধারণের প্রার্থনা 

মঞ্জুর করিয়াছেন, কল্য অমুক স্থলে হাদিস বর্ণনার সভা হইবে । প্রভাত 

হইবামাঞজ ফকিহ, মভাকালেন। মহাদ্দেম ও হাসেজ প্রহৃতি সববাশোনার 



তাহলে হাদিস । ৩১১. 
০০ স্ আপ ঢাকা পপ পপ ০ পাস পাইলস সপ 

আলেম দল দলে সাস্ি € আঅ+্ত হইল, অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার 

লোকের সগাগম হইল । 

এমাম বেধাদি সাহেব (র6) হাদিস বর্ণনার জন্য মেন্বরে আসন গ্রহণ 

করিবার পুর্বে বলিলেন, বসরাবাসিগণ! আপনার! হাদিস বর্ণনার জন্া আমার 

নিকট আবেদন করিয়াছেন, আমিও আবেদন গ্রাহা করিয়াছি, আমি এখনও 

অল্লবরক্ক যুনক, আমার ইচ্ছ',-_নসরা সহরের যে হার্দিসগুলি আপনাদের 
নিকট ( আপনারা বসরার লোক হইলেও ) নাই, সেই গুলি বর্ণনা করি। 

এই কথা শুনিয়৷ বসরার লোক অবঝক হইয়া গেল, তাহাদের অন্ববাগ 

দ্বিগুণ ঝাড়িয়া গেল, অনুরাগ ভরে সকলেই ভাহার দিকে ঢাহিয়। আছেন, এমন 

সময় শব্দ শুন! গেল-__ তিনি একট। হাদিস প1ঠ করিলেন) 

19) রী &14_২৯ ৩) (০৮৬-5-৪ ১ 4) ০১৯ (33 ০১০৯ 
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রগ 

বলিলেন, নি সহবের টিসি আপন পিতা ওসমান হইতে 

তিনি সোয়ব৷ হইতে, সোয়বা মনছুর ইত্যাদি হইতে এই হাদিস জামার 

নিকট বর্ণনা করিয়।ছেন, অথচ আপনাদের নিকট উহা মনছুরের রেওয়ায়েড 
নাই বরং অন্তের রেওয়ায়েতে আছে । 

ইউছফ বেনে মুছা বলেন, এমান সাঁহেৰ পৃপ” একটি সন্ত! কেবল 
হাদিস লেখাইলেন, এইরূপে প্রত্যেক হাদিসের শেষে ঝণ্তেন, ফসরাধাসি! 

আপনাদের নিক এ হাদিস এ সনদে নাই অন্য সনদে আছে। 

হজরত ওমাঁর (রাঃ) আগন খেলফতের সময় বসরা সহর বসাইয়। 

ছিলেন। মক্কা মদিনার পর ইহ! হাদিস ও এলেমের একটি প্রধান স্থান 
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ছিল। এমাম জাহবী এসলামের ২য় ও ৩য় যুগের হাদিসজ্ক পণ্ডিতগণের 
ইন্তিহাস বর্ণনায় বসরার মছরুফ, এমাঁম হাসান বসরী, কতাদাহ, সোরেব। 

বেনে হাজ্জাজের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তত্রত্য স্বপ্রতব্বে গ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 

এমাম মোহাম্মদ বেনে ছিরিনেরও উল্লেখ করিয়াছেন । 

এমাম বোখারী সাহেবের (রঃ) রায়, তদবির, তঁক্ষবুদ্ধি ও তীক্ষদর্শিত! 

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গুণ তাহার ব্বপক্গ বিপক্ষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার 

করিয়াছেন । এমাম কোতায়বা ৰেনে ছায়িদ বলিতেন “আমি দীর্ঘকাল 

আলেমগণের সেবায় জ্ঞানসঞ্চয় করিয়। বেড়াইয়াছি কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার 

জ্ঞনের সুত্রপাত হইয়াছে, এমাম ঝোখারীর ন্যায় সর্ববগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি 

দেখি নাই ।” খলিফা হজরত ওমার (রাঃ) স্ব-সময়ের স্বরূপ লোক 

ছিলেন, এমাম বোখারী সাহেং (রঃ) ও আপন সময়ের সেইরূপ লোক 

ছিলেন ! 
এমাম জাহাবী সাহেব তাজকেরাতল হোক্াজ গ্রন্থে লিখিতেছেন ;- 

এ 5 তা) ৯৮ ৬] ৬1০1) ৩৪১ এমাম বোখারী সাহেব তীক্ষবুদ্ধিতা 

ও এলেমে সকলের উচ্চ ছিলেন। 

ইতিহাস লেখকগণ আলেমগণের বর্ণনায় তীহাদ্দের মেধা ( জেহেন ) 

শৃতিশক্তি, পর-প্রত্যাশহীনতা, বিনয়, স্বল্লে সন্তোষ, অনাসক্তি ও ধর্ম" 

ভীরুঙ৷ প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করেন কিন্তু ইহ সংসারের বিষয়ে তাহাদের 

বুদ্ধি, রায় তাক্ষদর্শিতা ও তদবিরের কোন উল্লেখ করেন না, এ সমস্ত 

বিষয় যেন কেবল দুনিয়াদার লোফেরই জন্য । আল্লামা এবনে খলদুন 
বলিয়াছেন,_-“আলেম সম্প্রদায় সাংসারিক স্থবন্দোবস্ত ( এন্ভেজাম ) ও 

রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠত| একেবারেই রাখেন না” তীহার কথাও 
সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, আলেম সন্প্রদায়কে 

এ সকল গুণে গুণী হওয়াও একান্ত আবশ্যক। যেহেতু এস্লাম 

দিনের ( ধর্মের ) সহিত ছুনিয়ার স্থুব্যবস্থার আইন কানুন যেরূপ শিক্ষা 

দিয়াছে, জগতের শন্য কোন ধর্ম সেরূপ শিক্ষা দেয় নাই) প্রাথমিক 
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অস্বত-ধারা। 

(২) 

হজরত এসাম হাসান নিজ মামু (১) প্রমুখাৎ শুনিয়া বর্ণনা করিয়া 
ছেন যে, জনাব ব্ুন্বল মকবুল (সঃ) তাহার ওম্মতদিগের জন্য প্রায়ই 

চিন্তিস এবং ব্যথিত থাকিতেন, কখনও তিনি শাস্তি পাইক্তেন: না। 

বিশেষ ফারণ ব্যস্তীত্ত কোন কথা কহিত্তেন না। 

বরা এবনে আজেব নামক সাহাবী বর্ণন৷ করিয়াছেন,-_নবি করিম (সঃ) 

ঝাজে শয়ন করিতে শব্যায় যাইয়। এই দোওয়! করিতেন,__-“আয় আলা, 

আমি এই শয়নশব্যা হইতে নিশ্চয়ই যে চৈতন্য লাভ করিৰ এ বিশ্বস 

আঁমার আদে৷ নাই, ্ুতরাং প্রার্থনা করিতেছি,_-হিসাৰ নিকাশ গ্রহণ 
জন্য যেদিন তুমি তোমার বান্দাগণকে উিত করিবে, সেদিনের আজাব 
হইতে জামাকে রক্ষা করিও ।” 

প্রিয় পাঠক ! যিনি মাছুম, ধাহার অগ্র পশ্চাঁতের সমুদয় গোন। 
মাঘাফ, *শফিউন্ লিল্ মোজনেবীন' যাহার উপাধি, তিনি আবার 

আজাবের ভয়ে ভীত কেন? অবশ্ট ইহার কোন তাশপর্যয আছেই। 

আমরা তাহার নির্ষেহাধ ওম্মত, আমাদের জ্ঞান চক্ষুদান ্বরূপই তিশি 

এরূপ শাস্তিভয়-ভীতি প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন, নচেৎ তিনি যে আল্লার 
রন্ুল (সঃ) ইহা ত তীহার জ্ঞানগোডর ছিল না। 

মগীর! নামক ছাহাবী হইতে বণিত,__মহুবুৰ ছোবহানী হজ্বরত 
মোহাম্মাদ (সঃ) রাত্রে এতাধিককালব্যাপী নামাজ পাঠ করিস্তেন ঘে, 

তজ্জনিত কষ্টে তীহার পদঘয় ফুলিয়! গিয়াছিল। লোক সকল জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, হজরত্ত ! আপনি এগ্ধ কষ্ট কি জন্য করিয়া থাকেন, 
আপনার ত কোন গোনা নাই! হজরত (সঃ) বলিলেন আমি কি নিজেকে 

নিষ্পাপ মনে করিয়! আক্মগরিমায় খোদাতায়ালার অকৃতভ্ হইৰ ? 

7 ০) ছুধমাহ়। 
পি ও স্পরি 

৫ 
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মোমেন জননী-__আয়েশ। সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বণিত হইরাছে বে, 
হজরত (সঃ) যে সময় 'ওফাৎ প্রাণ্ড হন, তখন তিনি আমার বক্ষে ঠেস 
দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। মৃত্যুর কিঞিঃত পূর্ষের্ব হজরত (সঃ) গএ্রমবের 
জন্য একটী পাত্র লইয়া জাসিতে বলেন, এবং সেই পারে প্রত্জীব করনাম্তর 
দোওয়। করিতে করিতেই ইহুধাম ত্যাগ করিলেন । জননী আয়শা বলিত্রে- 

ছেন, আমি দেখিয়াছিলাম হজরতের (সঃ) পীড়িত অবস্থায় (১) তাহার নিকটে 
একটা পেয়ালা ছিল। ভিনি সেই পেয়ালায় হাত ডুবাইয়! যুখে পানি 
দিতেন। এবং দোওয়! করিভেন,-_দহে খোদা ! মৃত্যুর কষ্টে আমাকে 
সাহায্য করিও |" হজরত্ের (সঃ) এন্তেকালের পরক্ষণেই হলরত আবু- 
বাকর (পিঃ) বলিলেন, আমি নবি করিম (সঃ) প্রমুখাৎ একটী কথা 
শুনিয়াছিলাম, আজ পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বৃচ হই নাই। হজরত (সঃ) বলিতেন 

যেশ্থানে নিজের রম্ুল (সঃ)কে সমাহিত করা আল্লাহ ভায়ালার অভিপ্রায় 

থাকে, ঠিক সেই খানেই ভীহার প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করে, 
অর্থাৎ সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। অতএব উচিৎ যে, এই স্থানেই 

হজরতের (সঃ) দেহ সমাহিত করি । 

নবী-প্রিয়তম। আয়েশ! (রাঃ) হইতে বণিত,-আমাদের প্রিয় নবী 

বলিতেন,- সকল তরকারি হইতে সেরকা উত্তম তরকারী । হজরতের 

তানুগত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন,-_একদা এক দর্জি, হজরত (সঃ)কে 
দাওয়ৎ (নিমন্ত্রণ) করিয়াছিল, তীহার সহিভ আমিও সেই দর্ডিভ- 

বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেই ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে যবের রুটী, মাংস এবং 
লাউএর বোল ( কর সৃরুয়া ) লইয়! আসিয়াছিল। আহার করিতে 

করিতে আমি দেখিল।ম,_-হজরত আগ্রহসহকারে সেই কদুর পেয়ালা 

হইতে কৃদু তুলিয়া তুলিয়া মুখাগ্রে দি তেছেন। আমি যখন হইতে হজরতের 
কু প্রতি এভাধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি, সেই হহাতে 
সকল তরকারী অপেক্ষা আধি ক্র তরকারিই অধিক ভাল বাঁসিয়া থাকি। 

0) বেশীড়াধ ভিনি ইহধাম ত্যাগ করেদ। 
সপ পপ 
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প্রিয় পাঠক! পিজা! চাহাবাগণ, হজরতকে এতই ভালবাসিতেন 

যে, তাহার সেই তরফারিই আগ্রহসহফ্কারে খাইতেন, যাহা হজরত (স:) 

অধিকতর পছন্দ করিতেন। তাহার প্রতি তাহাদের এইরূপ প্রগা 

ভালবাসা ছিল বলিয়াই ত তাহারা আল্লার মকবুল শ্রেণীতৃক্ত হইয়াছেন । 
পাঠক! তুমিও তাহাদের মত নবী করিম (সঃ)এর সহিত ভালরাসা রাখ, 
তাহার সোন্নত অনুসারে চলিতে থাক, নিশ্চয় তুমিও আল্লার পিয়ার! 
হইৰে। 

সোহাপ্রাদ মুছা, ( ফাজিলপুর ) 

৯ পসসপাকা্পপরাহারি। এট ৬০৮ পস্প্পাটি 

রমজান-অল্- মোবারক | 

মুসলমান! তোমার পাপ-কুলুষিত হৃদয় খাঁনণিকে নিন্দ্ল করিবার 

জন্য, এগার টি মাস অতিক্রম করিয়া ভক্তি গদ গদ্দ চিন্তে এসলামের 

বিশ্ব-বিজয়ী প্তাকাহস্তে সাগর ভূবন গগন পবন বিলোভিত করিতে 
করিতে তোমার চিরপ্রিয় গ্রমজান৮ আবার আসিতেছে । মুসলমান ! 

তোমার বিশুষ্ষ হৃদয়ক্ষেত্রে সঞ্জীবনী শ্রধাবারি সিঞ্চন করিতে, তোমার 
অনুপম কর্কশ প্রাণে বেদন! ও অনুভূতির সার সংযুক্ত বীজ বপন করিতে 

তোমার পুরাতন পরিচিত রমজান নৃতন করিয়া আবার আমিতেছে। 

মুসলমান ! তুমি, নশ্বর জগতের অনিশ্চিন্ত স্থুখ সম্তেগে বিভোর 

হইয়া রহিয়াছ, ক্ষণেকের জন্যও তোমার পীড়িত প্রতিবেশীর মুখপানে 

চাহিতেছে না! অনাহারে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগন্ত-__-ভাবের তীব্র তাড়নায় 
তাহারা জর্জরিত । এমতাবস্থায় রমজান তোমাকে কি শিক্ষা দিবে? 

শিখাইবে রমজান তোমাকে এসলামের সেই পুণ্যময় বিধিমিচয় । ভুমি 
সেখ অথবা সৈয়দ হও, মোগল কিম্বা পাঠান হও পক্ষান্তরে জমিদার হও 

নব।ব হও জথন| বাদশীহ ভত। রমযান ভোষাকে এসলামের শাসনগাশে 



৪১২ আহলে হাদিস। 

ৰদ্ধ করতঃ তোমার উপেক্ষিত সেই নগম্যদিগের ক্ষুৎপিপাসা জনিত 

মহ! কষ্টের কথ! দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তোমাকে ল্মরণ করিয়া দিবে। 
অভাব অনাটন তথা পেটের জ্বালা বে কি বস্তু, রমজান দুই পাঁচদিনের 

মধ্যে তাহ! তোমাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিরে। আর শিক্ষা দিবে 
যাবতীয় কুক্রিয়া, কুবচন ও কুসংস্কার হইতে বিরত থাকিতে, শুদ্ধাশুদ্ধ 

( হালাল হারাম ) মানিয়! চলিতে । দীর্ঘ এগার মাসের মধ্যে কোনও 
দিন একটা বারও যে সকল অনাথ অসহায় পথের কাঙ্গালদিগের মুখপানে 
চাহিবার তোমার সময় ও স্থযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, রমজান নিরাপত্ডে 
তোমাকে সে স্বযোগ দান করিবে । এসলামের ব্জ্রশাসনাধীন থাকিয়। 

মুসলমান! এই রমজান মাসে তোমাকে প্রকৃত ধের্ধ্যধারণ ও আত্মসংযম 
শিক্ষা করিতে হইবে। 

মোহাম্মাদ মুছা । 

ঘড়ির কীটা। 

(১) 

আমরা দু'টী ঘড়ির কাটা, জীবন মোদের কর্মময় 
কাল-সাহেবের ক্রায্যাধ্যক্ষ,__তুচ্ছ নয়গো তুচ্ছ নয়; 

বিরাট মোদের কণ্মক্সেত্র, চৌদ্দিকে তার প্রাচীর-ছের, 
পথগুঙি তার চিহ্ন করা নাইক কোনই ঘ্ুরুকি-ফের। 

দিবানিশি আপন কাজে, রত থাকি ছু'টি প্রীণ, 

মোদের মাঝে নেই অবসাদ, মোরা কড়ু হইনে মান। 



আহলে হাদিন। ৪১৩ 

পলের সহিত্ত পল জুড়িয়ে, অনন্তকাল তুল্ছি গ'ড়ে, 

একটা পলও এদিক ওদিক, থাক্ছে নাকে বাইরে'প'ড়ে ; 

সূর্য্য মোদের লক্ষ্য-ফ্রব, তারেই করি প্রদক্ষিণ 
বাদল-দিনে, জীধার-রেতে, পালা'তে সে শক্কিহীন। 
মোদের হাত্তে জীবন-মরণ-_লক্ষ লোকের ছুটা যে, 
মোদের ছুটী কোন্ ঘড়িতে, বল্বে কে তা ৰল্বে কে? 

(২) 
আঁমশ দুটী ঘড়ির কী।টা,__কীটা আমরা নইত রে, 

প্রেমিক-চোখে যুগল-প্রেমিক, বাধা আছি প্রেম-ডোরে 

একটা মোদের ঘোম্ট! দেওয়া, নবীন বধুর বেশ-পরা, 

চরণ গাহার সরম-ভরা, চল্ভে গেলে হয় সারা! 

বারী মাস খাটুলে আমি, খাটুবে সে যে একটী মাস, 
তবু আমার কল কর্ম, তারি মাঝে পায় প্রকাশ। 

ঘরে সে যে রয়গো বসে, হাইয়ে আমি সর্ববক্ষণ, 

ঞতিবারে দেই গো তারে, সোহাগত্তরা আলিঙ্গন ; 

দুই হৃদয়ে একই-স্পন্দন, একই স্বরে গান করি, 
ম'র্তে হ'লে ম'রবো দুজন, পরম্পরে হাত ধরি। 

জীবন মোদের নিয়ন্ত্রিত, আলম্য-হীন কর্মময়, 

কীটা,__তবু কাটার মত হৃদয় মোদের নীরস নয়। 
ফুলের মনত সরস সে যে, মধুর মতন মিষ্ট গো, 
মোদের মাঝে কি সম্বন্ধ, জান্বে কে তা জান্বে গো! 

গোলাম মোস্তাফা । 

টি পালালো পপির 

রস ভুত এসি 



৪১৪ আহলে হাদিস 
টি 

রমজানের পুণ্যকথা। 
১। রমজানের রোজা মুসলমান মাত্রেরই উপর ফরজ। রমজান 

মাসে কেহ পীড়িত থাকিলে সুস্থান্তে এবং কেহ প্রবাসে থাকিলে স্বদেশে 

ফিরিয়া রোজা রাখিবে। 

২। রোজা রাখা জবস্থায় যাহার! মিথ্যকথা বলে, এবং অসতকাধ্য 

করে, রন্থুলুল্লা (স:) বলিয়াছেন, তাহাদের পানাহার ৰন্ধে আল্লাতায়ালার 

কোন আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ তাহারা আলীর নিবটে রোজাদার ভ্েণী- 

ভূক্ত নহে। 

৩। রমজানের চাদ দেখিয়। রোজ! রাখা এবং সওয়ালের চাদ দেখিয়! 

রোজ! পরিত্যাগ করাই বিধি, কিন্ত্রু আকাশের গোলযোগে রমজানের ঝ 

সওয়ালের চাদ দেখায় ব্যাঘাত ঘটিলে, সাবান ও রমজান ত্রিশ দিনে পূর্ণ 
করিবে। রমজানের রোজার পূর্ববদ্দিব “টাদ সালামী” বলিয়া কোন 
রোজা নাই। উহু! বেদ্য়াতের মধ্যে গন্য | 

৪ । বমি হইলে বা স্বগ্রদোষ ঘটিলে অথবা প্রয়োজন. বশত: শিং 

লাগাইয়া শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত বাহির করিয়া দিলে রোজাভঙ্গ 

হইবে না। কিন্ত ইচ্ছা পূর্বৰক বমি করিলে রোজাভঙ্গ হইবে | 

৫। স্ত্রী সহবাস জনিত অশুদ্ধাবস্থায় (নিদ্রাহেতু ) সকাল হইয়া 

পড়িলে তখনই গোসল করিয়া রোজ! রাখা চলিবে । 
৬। যেব্যক্তি ফজরের নামাজের পুর্বে রোজার নিয়ত না করিবে 

তাহার রোজ! হইবে না। 

ণ৭। ফজরের নামাঁজের ওয়াক্তের ( নির্দিষ্ট কালের) পূর্ব মুহূর্ত 

পর্মান্ত সেহেরী খাওয়া চলিবে । অর্থাৎ সেহেরী খাইয়া! কোরাণের ৫০টা 

আয়েত পাঠ করিঙেই ফজরের নামাঞ্সের লময় হয় এমন সময়ে সেহেরী 

খ।৪য়া সোপ | 



আহলে হাদিফ্। ৪১৫ 
নত লা পি ও আপস আস সপ 

৮। রহুলুলা (সট বলিয়াছেন, তোমাের পুর্নবর্তী কোন ওগ্মতের 
জন্য সেহরী খাওয়ার হুকুম ছিল ন|! উহ! বরকত স্বরূপ আালাহ তায়ালা 

তেমাদিগকে দিয়াছেন । 

৯। রমুলুল্ল! (সঃ) বলিয়াছেন, *কৌবাখ ও রোজ।” “বান্দার গোনা 

মায়াফের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট শুপারিশ করিবে |” অতএব 

মুসলগানদিগকে কোরাণ পাঠ করা ও রোজা রাখ! কর্তব্য । 
১*। রহলুল্লা (সঃ) ধলিয়াছেন, পবেহেস্তের আটটা দ্বার। তাহার 

একটীর নাম 'রায়য়্ান' | এই রায়য়্যান দ্বার দিয়া রোজাদায় ব্যতীত কেহ 

বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না” 

১১। রন্ুলুলা (সঃ) বলিয়াছেন, “যে বস্তি সওয়াবের নিয়তে 

বিশ্বাসের সহিত রমজানের রোজ| রাখিবে, এবং যে ব্যক্তি সওয়াবনিয়তে 

বিশ্বাস সহকারে রাত্রে নফল নামাজ পাঠ করিবে, এবং যে ব্যক্তি সওয়াবের 

নিয়তে বিশ্বাস সহকারে সবকদরের রাজ কেয়াম করিবে সেই সেই ব্যক্তির 

পু্্ববনতা সমুদয় গোনা মাঁফ করা হইবে। 
১২! রস্থুলুল্লা (সঃ) বলিয়াছেন, “রমজানের মীসে বেহেস্তের বা 

রহমতের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং দোজখের দ্বার রুদ্ধ ও শয়তানকে 

শৃঙ্খলাবদ্ধ কর! হয়। 

১৩। সহি হাদিসে উদ্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সৎকার্যের জন্য 
দশগুণ হইতে সাত শত গুণ সওয়াব নির্দিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু রোজার 
সওয়াবের ( পুরস্কারের ) সীমা নাই । 

১৪। বেলা ডুবিলেই এফতারের সময় আসিয়! পড়ে, ইহাই সহি 

হাদিসের উক্তি ; হানিকী জাতা ভগ্ীগণ কিন্তু গায়ের পশম না ঢাঁকিলে, 

রোজ! ছাড়েন নাঁ। “গায়ের পশম 21 ঢাকিলে রোজাভঙ্গ করিও না|” 

এরূপ কথা ত সহি হাদিসের কোথা? নাই। 

গন আপ 

মোহাম্মাদ মুছা। 



আহলে হাদিস। 
সপ» পর আপ এ আপ শি 

সেই মুখ খানি। 
[বিশবস্বামী জগতপা!র উদ্দেশ্টে লিখিত ] 

(১) 
প্রভাতেয় অরুণ আলোকে, 

জীবনের নূতন জাশীয়, 
- হরষে মাতিরা উত্টি যবে, 

মনে খড়ে সেই মুখ খানি । 

(২) 
দিবসের কর্প-পারাবরে, 

অতল কর্দেতে ময় হয়ে, 

আপনা ভূলিয়া বাই হবে, 
মনে পড়ে সেই মুখ খানি। 

(৩) 
সায়াহেরর ক্লান্ত আকাশে, 

দিবসের আনত তপনে, 

প্রকৃতি বরিয়া লয় যবে, 

মনে পড়ে সেই মুখ খানি। 

(৪) 
নিশীখের নীরৰ ছায়ার, 

নীরবডা মাখিয়া অস্করে, 

প্রকৃতি নীরৰ হয় যবে, 

সনে গড়ে সেই মুখ খানি। 

আপস পপসম্রাট পস্ আজ ৯ সপ আপা পপ শা আস ০ ০ লি) 
পৃ 



৫) 
কুযুঝ্টির কোমল অস্কেতে, 

মানসের মলিনতা সহ, 

চৈতন্য বিলুপ্ত হয় যবে, 
স্বপ্নে দেখি সেই মুখ খানি । 

(৬) 

শরভের পুণ্মা নিশার, 
ঠাদিমার রজত কিরণে, 

. জগত হাসিতে থাকে ববে, 

মনে পড়ে সেই মুখ খানি । 

(৭) 

বসন্তের বিমল সন্ধ্যায়, 

প্রসূনের কোমল সৌরছে, 
হৃদয় উৎফুল্ল হয় যবে, 

মনে পড়ে সেই মুখ খানি। 

(৮) 

নিদাঘের প্রখর জ্বালায়, 

না থাকিয়া কোমল শব্যায়, 

তমাল ছায়ায় বাই ববে; 

মনে পড়ে সেই মুখ খানি। 

(৯) 

আবণের মুসল ধারায়, 
সংসারের করম ত্যজিয়, 



৪১৮ আইডল চাদিল। 

গৃহের কোণেতে বমি যরে, 

মনে পড়ে সেই মুখ খানি । 

১০ ) 

প্রবাসের স্ত্বণ পি্রে, 

স্বদেশের বিরহ জ্রালায়, 

হদয় কঁ।দিয়া উঠে যবে, 

মনে পড়ে সেই মুখ খানি । 

(১১) 
ধসারের অলীক কুভাফে, . 

বিলাসের মলয় চুড়ায়, 
আনন্দে ভাসিয়া রই যবে, 

মনে পড়ে সেই মুখ খানি। 

(১২) 
বিষাদের কঠোর পীন্ডনে, 

হৃদয়ের স্ুর্তি হারায়, 

নীরব হইয়। বসি যবে, 
মনে মড়ে সেই মুখ খানি। 

সাহেব উদ্দীন আহমদ, মাদারিপুর | 

আটে” টি -০০ পপ 

১১০০০ ০ শা পিস পি শিপ আসত শা ০ সপ পিজ্জা আনা শাক শশা পা সপ পিস পপর পপ বা অপ ক 



আহলে হাঁদিস। 
স্পা এ পপি কত | আকাশ পাস তি ০০৩৭৭ পাপী ০ শী স শশী পি পি পাপী শত শী পপ আপ পাটি পপ শী পি উপ সস 

আমি, 

তুমি, 

ভা|মি) 

ভূমি, 

আমি, 

তুমি, 

আমি, 

তু? ম্) 

তৌহিদ-গীতি | 

ভে'মাকেই পৃজিব, তোমাকেই তজিব, 
নিশিদিন লুরটিব-_-চরণে তোমার । 

এসছে, এসছে, এসকে-ন্থামি ! 

দায়ে আমার | 

(২) 
কোমাকেই স্ম।রব, তোমাকেই ববিব, 

তোমাকেই করিব-- ছদদি-অলক্কার | 

এসকে, এসকে, এসহে-_্বামি ! 

_-হাদয়ে জামাৰ। 

(৩) 

তোমাকেই তুষিব, তোমাকেই ভূষিব, 
ভব নাম(ই) ঘঘোধিব-_-ভবে জনিবার | 

এসহে, এসছে, এসহে-স্বাণি ! 

হৃদয়ে আমার । 

(৪) 

তোমাবেই যাচিক তোমাকেই সাধিন, 

তোমাকেই দানিব-_যাক্ছু আমার । 

এসকে) এসকে) এলতঠৈনম্বামি ! 

*-ুকোয় ভতানাপ। 



৪8২৫ 

আমি, 

তুমি, 

আসি, 

তুমি, 

আহলে হাদিস।' 

'€(£) 

তোমারই মহিমা,--কীরত্তন করিব, 

তোমারই গরিম-_নিয়ত প্রচারিব, 
তৰ প্রীতি-গীতি নাথ! 

_ষথা তথা! গাছিব; 

হইব রহিব চিরই তোমার । 

এসহে, এসকে, এসহে-স্থমি ! 

_ হৃদয়ে আমার । 

(৬) 

পরাণ ভরিয়া-_তোমাকেই ডাকিব, 

নয়ন ভরিয়া--তোমাকেই দেখিৰ, 
এ হৃদয় মন্দিরে-_-তোমাকেই রাখিব, 

আকিব মরমে-_মুরতি তোমার। 
এসে, এসহে, এসকে-_স্বামি ! 

হৃদয়ে আমার। 

মোহাম্মাদ মুছা, ফাঁজিলপুর ২৪ পরগণা । 



আহলে ছাদিল। &২১ 
০ ০১: 

সপ সপ
 ১০০৯ ডি পপ

 পা অপ . এ ক আপ
 তর 

প্রচার সংবাদ | 

বিগত ২র! চৈত্র মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বোরাকোগরা নামক গ্রামে, 

মূনশী নাদের হৌসেন সাছেৰ প্রভৃতির হন ও চেষ্টায় একটি বিরাট ধর্শসতার. 

অধিবেশন হইয়। ছিল। সর্বসম্মতিক্রমে জনাব মৌলবী আবুল ওহাৰ সাহেব 

সভাপতির আসন গ্রহণ করিরাছিলেন। আঞ্মনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার 

নুষোগ্য প্রচারক দিনাজপুর রাশীরবন্দর নিবাসী জনাব যৌলবী আবুল ফজল 

মোহাম্মাদ মনিরউপ্গীন আনোরারী সাহেব ধর্দ, সমাজ, শিক্ষা, একত| প্রভৃতি 

সম্বন্ধে দীর্ঘ চারি ঘণ্টাকালব্যাগী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদানে সতান্থ 

সকলকে মুগ্ধ করিয়াছলেন | স্থানীয় মৌলবী সাহ্বানদিগের মধ্য হইতে 

জনাব মৌলবী শরিফ আহমদ সাহেব ও মৌলবী ইয়াসিন সাহেব ধর্ম 

স্বন্ধে বক্তৃত। করিয়াছিলেন । সভায় অনেক হিন্দু ভদ্র সম্ভানও যোগদান 

করিয়াছিলেন । 

(২) 

বিগত ওরা চৈত্র মুর্শিদাবাদ লালগোলা সঙ্গিহিত শেখালীপুর জামে যসজেদ 

্াঙ্গণে জুমার নামাজান্তে একটা সতা আহ্ত্ত হইয়াছিল। আমনে আহলে 

হাদিস বাঙ্গালার প্রচারক জনাব মৌলবী আবুল ফজল মোহাম্মাদ মনিরউদ্দীন 

আনোয়ারী সাহেব "মানব জীবনের কর্তব্য কি?” সন্বন্ধে স্দীর্ঘ সারগর্ড বক্তৃত| 

প্রদানে সভাস্থ সকলকে বিমোহিত করিয়াছিঙ্জেন। জনাব মৌলবী আবছুল 

ওহাৰ সাহেব ও মুনশী আবদুর রহমান সাহেব গ্রভৃতির একাস্তিক যত্ধ ও চেষ্টায় 

অত্র সভার অধিবেশন হয়। 

(৩) 

গত ৪ চৈ মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাইকপাড়া নামক স্থানে জনাব 

মীলবী মোহাশাদ হেদায়উল্ল! সাহেব, নসরতউল্লা। মোল্লা ও হাউস মণ্ডল ও 

সানী হিল্র ওদুলোকদিশের ফা একটি বিরাট ধর্মাসভার অধিবেশন হয়। 



৪২২ জাহলে হাদিস। 
শসা শি পিপিপি পলা সা শি? সপ | অ্পিজপ্ত শা | পিসি 

সভায় ছুই তিন হাজার হিন্দু ও মুললমান যোগদান করিক্মাছিলেন | সর্বসম্মাত 
ফ্রেমে জনাব মৌলবী আনিসার রহমান সাহেব সভাপতির অ।সন গ্রহণ করেন । 
অতঃপর জনাব মৌলবী আবুল ফঙ্গল মোহাম্মাদ মনিরউদ্দীন আনোয়ারী সাহেব 
মুসলমানদিগের পূর্ব উন্নতি, ও বর্তমান অবনতি সম্বন্ধে, মৌলবী ইয়াসিন 
সাছছেব ধশ্ম সম্বন্ধে 'কনগ্রাহহী বক্তৃত। দিয়াছিলেন। মৌলরী শরীফ আহমদ 
সাহেব ও মৌলবী হেদায়েতউল্ল। সাহেব ও মৌলবী দেলওয়ার হোসেন সাহেব ও 

মৌলবী আবদুল ওহাধ সাহেব ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিরাছিলেন। 
ঠিক সন্ধ্যার সময় সভাপতি লাহেবকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সত] ভঙ্গ হয়। 

রিপোর্টার-শরিফ আহমদ | 

টি 

আগ্রমনে আহলে হাদিম বাঙ্গ লা । 

মেম্বরগণের াদা ও এককালীন দা 

প্রাপ্তি স্বীকার । 

এককালীন দান-_- 

হিউদ্দীন ফকির সাহেব, লবকর, খুলনা ১২ টাকা । নবাঁখজান মর্িক 
সাহেব, নগদিপাড়া, হুগলী ২২ টাকা । অহিমুল্লা সদাগর সাহেব, বড় 
মির্জাপুর, রংপুর ॥* আনা। জনৈক ব্যক্তি ।* আনা। আতিউল্লা 

সাহেব, সাহজাদপুর, রংপুর ৬১* আনা । মোহাম্মাদ আবদুর রহমান 

সাহেব, হাল সাং পানামা, আমেরিকা, ৩২ টাকা । ডাঃ যোহাক্ম্াদ হোসেন 
সাহেব, সেক্রেটারী ধোপাপাড়া মাদ্রাসা বুল, ২৪ পবগণ্ণ ৪ টাকা । 

মারফত মৌলবী আকাছ সাহেব আদায় 
মৌলবী আবছুল আজি সাহেব, কাকৃড়া, বর্ঘমান ১২ টাক! আবদুর 

রউফ মোল্লা সাহেব, বিধুঃপুর, বদ্ধমান ১২ টাকা । ছোলেমান মুনশী সাহেব, 
শুরপুর, বীরভূম ॥* অ।না। বুশশী ইয়াসিন সাহেব, স্গড়, শীল 15 তান, 



হলে হাদিস। ই 
সঞ। জপ কও শি শি পিশ্পি শত চে সী শিস পপ শপ সম পনরররব-_প্ পাট পাপী সস লা পক 

মাসিক চশদা। 

মূনশী মোহাম্মাদ করিম সাহেব, শুতনবাজার, কলিকাতা, দশ মাসের দঃ 

১০২ টাঁক1। হাজি মোহাপ্সাদ,হোসেন সাহেব, বাজিতপুর, হুগলী, দশ মাসের 
দূ: ৫/* আনা । হাঁফেক্স মোহাম্মাদ ইছা সাহেব, হাল সাং বড়স্বা, হুগলী, 
ছয় মাসের দঃ ৬২ টাকা । হাজি সাখাওয়াৎ আলি সাহেব, বড়ত্বা, ছগলী, 
দশ মাসের দঃ ২০২[টাক! | হাজি. তসিরউদ্দীন সাহেব, 'খড়স্বা, হুগলী, 

মাসের দঃ ২* টাক1| হাঁফেজ মতিয়ার রহমান সাহেব, বড়ম্বা, হুগলী, 
মাসের দঃ ২*২.টাকা। হাজি আবছুর রহিম সাহেব, তেউরডাঙ্গী, হছগলী, 
মাসের দঃ ২০২ টাকা । হাজি আধছুল হক লায়েক সাহেব, মুশড়, হুগলী, 
মাসের দঃ ১০২ টাকা । 

হু 

বাধিক চদা । 

কাঞ্চিয়া সরকার সাহেব, পষ্রামপুর, দিনাজপুর ১২ টাকা । খেদমুল! 
প্রধান সাহেব, বড় মির্জাপুর, রংপুর ১২ টাকা । মুনশী বাবয় আলী সাহেব, 
৯ নং গ্রে ট্রাট, কলিকাতা ১২ টাকা । 

এপি ২৩ 

কর্মথালি। 
হুগলী, বড়ত্ব। মাদ্রাসার জন্ত (ছরফ নু তালরূপ পড়াইতে পারেন এধং 

কোরাঁণ হাদিসে বিশেষ ব্যুৎপত্ভি থাকে এপ) একজন আহলে হাদিস মৌলবী 
সাহেবের আবশ্টক। মাসিক বেতন ২*২ কুড়ি টাকা। আহার ও বাসম্থান ফী। 

বব যোগ্যতার পরিচয় সহ দিয় ঠিকানার সত্তর আবেদন করুন । 

শোহাণ্মাদ আবদুল লতিফ । 

“সেক্রেটারী আগ্রমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালা” 

১ নং মারকুইস লেন. ম্ছিরিগঞ্জ, কলিকাত' । 



৪২৪ আহলে হাঁদিস। 
সপ রা রত জপ (৮০৫ এস সপ পি শী সাপ বা ঠা পা ০৮ পপ শিস শপ পক জি ও আআ 

আত্মনিবেদন। 

আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিকে পরিণত করিৰার জন্ত সন্ধদয় গ্রাহক 

অনুগ্রাহকবর্গের অনেকেই আমাদিগকে উদ্ব-জ্ধ করিতেছেন। তাহাদের 

আশারবাণী উত্সাহের কথা খ্রবপ .করিয়া আমাদের উচ্চাকাঙস্রণ আরও 

প্রবল হইয়া উ্জিতেছে 1 বঙ্গীয় বিরাট. আহলে হাদিস জমাতের মধ্যে 

স্াহাদের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিক! হুচারুরূপে চলিতে পারে, আমাদের 

এ বিশ্বাস বরাবরই আছে। তবে দিন, কাল ও অবস্থার দিকে লক্ষা করিয়া 

এতদিন আমরা সমাজ-সকাশে এতদ্সম্বন্ধীয় আত্ম নিবেদন করি নাই । 

আহলে হাদিসকে সাণ্ডাহিকে পরিণত করিতে হইলে প্রেস সংক্রান্ত 

বু সরঞ্জাম বাড়াইতে হইবে, তজ্জন্য দ্রাতৃষর্গের যখোচিত সাহায্যের 

একান্ত আবশ্টক। কম পক্ষে গ্রাহক সংখ্য। দুই হাজারে পরিণত হইলেই 

আমরা আমাদের প্রি “আহলে হাদিস”গকে সাণ্ডাহিকে পরিণত করিতে 

সচেষ্ট হইব। বাকী আল্লীহতায়ালার মর্জি । অতএব আহলে হাদিসের 

প্রিয় গ্রাহক অনু গ্লাহক ও পাঠক পাঠিকাগণ অতঃপর ইহার গ্রাহক সংগ্রহ 

ও সাহায্য কল্লে বদ্ধপরিকর হইবেন বলিয়া আশ। করি । 



আহলে হাদিস মৎক্রান্ত 
নিষগাবলী | 

আহলে হাদিপ প্রতি বাংল! মাসের শেষ ভাগে প্রঙ্গাশিত হয়। প্রবন্ধাঞ্ি 

মাসের ১ তারিখের মধ্যে হস্তগত ন। হইলে সে মাসের পত্রিকায় উহা প্রকাশিত 

হয় লা। বধ, সমাজ এবং সাহিত্য-বিষয়ক্ষ প্রবন্ধাদিই পত্রিকার স্থান প্রাপ্ত হয। 

পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়য নাই । নিয়মিত লেখকবর্গকে পত্রিকা 

ধধ শেষে বিশেবতধবে -আপায়িত করা হইয়। থাকে । উচ্চপ্রেণীর কবিভাবলী 
সাধরে গৃহীত হয়। মসলা মস[রেল সংক্রান্ত প্রশ্নোন্তর আহলে হাদিসে সকল 
শময়েই স্বংন পাধা পাকে। 

গ্রাহকগণের প্রতি । 

শতণ গাঁভকগণ মাম ঠিকান! **& করিয়া লিথিবেন | ভিঃ পিঃ গ্রহণাত্ে 

পঞ্রিক1 পাইতে বিলম্ব বা বাঘাৎ ঘটিলে, সেই পত্রিকার মোড়ক খানিসহ মিজ 
ন্গুব্য জানাইবেশ 1, ধিশি থে মাপে গ্রাহক হইবেন, সেই মাস হইতেই 

'টাহাফে একবংসর পত্রিকা দেওয়া] হইলে। পুরাতন পত্রিকার গন্য সংখ্যাপ্রতি 

1" চারি আনা পাঠাতে হয়| 

পুরাতন গাহকগণ আফিস সংক্রান্ত পত্রে গ্রাহক নশ্বর দিতে ভুজিবেন না| 

চাক পিগনের দোষে পনি পাইতে বিলম্ব ব| ব্যাধাৎ ঘটিলে আমর] খাঁহার 
প্রন্তিকাব চেষ্ট| করিতে বাধ্য | ধিশি পত্রিক1 লইতে ভক্ষম হন, ভি, পিং চিঠি 

ধাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘেন আমাদিগকে তিঃ গিঃ পাঠাইভে নিষেধ করেম।2 

কব, ভিঃ পি ফেরৎ দিয়াকেহই কবিপ্র আহলে হাদিসের ক্ষতি চেষ্টা 

সপ্দুখণ না। 

ধাধা ধ....-ম্য। নজীর | 



পিব্োোন। 

সর্বব-াদাত। করান আলাহ জালরি ভাতুল্রীর গায় ছিবিধ বাধা 
শ্ গন্ধেও আমর! “আহলে-হাদিসস লইয়া প্ীচবগঁপের খেদিতে উদ্াসিত 
হইতে সমর্থ হইদেছি। বাহার ুলাদাসৈ নিয়মিত গ্রহ হইয়াছেন, গুর্্ঘর 
কোন সংখ্যা “আহগে-হাদিস” না পাইয়া খালে! আমাদিগীকে কানাইয়া 
বাধিত কদিবেন। জশ| করি, সহ্হদয় গ্াহকগণ (মনে কোনয়াপ বিচ 

ভাৰ পোষণ করিবেন না। 

যে বে মহান! «আহলে-হাদিস্ে'র গ্রাহক ভুইয়াছেদ, জাশা করি, 
কব! উ্কাব নিয়মিত প্রাক যোগাড় করিয়া ইহার ্ ছাযি ও উর্নতির জন্য 

চেষ্টা করিতে কিছুমান ক্রটা প্র্ীশ করিবেন না | খধিকন্ত জামরা ইহা $ 
ফ্কাশ! কীরি যে, প্রতোক ধর্ঘশীল মুসলমান আগ্রীমলের ফণ্ডে আপনাপন 

শক্তি অনুসারে ঘধাসাধয সাঙাধ্য ধরিয়া আমাঁদিগের উৎসাহ বর্ন 

ফারিবেন। নিয়েদন ইতি ।--- 

নিষ্েোক--মাগলানা মোহাম্মীদ মুল! সাহেব, মাওলানা রছিম হখশ 
লীঙেব, মাওলানা আবহুল,র সাহেব, মৌলবী এফাভুদ্ছিম সাং, মৌলবা 
ভাবল লতিফ সাহেব, মৌগপবী জাববাস আলি সাহেব ও মৌলমী বানর 

কালি সাঁতব। 

গ?ঞ্রমনে আফদল-হাদিল। 

১ নং মার্স ইস লেন, কলিকাডা । 

ফলিকা, ১ ১নং ং মার লেদ  মিবরীগন়, মোহানমাী প্রেল হইতে 
হারী খআধরুর রহিম দাহ্য কর্তৃক মুদ্রিত । 



দ্বিতীয় বধ ] আধা, ১৩২৪। [ দশম সখ্য] । 

উপ 

টি ফ 
০- 

স্পস্ট পতি ্ি2ক 
রথ 

সম্পাদকঃ- মোহাম্মাদ বাবর আলি। 
স্ট্হটে 5 খরা. 

হন 
পস্ত2 উ০১ 

স্ মৌলবী এফাঁজুদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপৌষকতায়-- 
ূ “তাপ্রমনে আহলে-হাদিসেস্ব সেক্রেটাবী 

মৌলবী আবছুল লতিফ সাহেবের 
ত্বাবধানে__ 

রব কলিকাতা, ১ নং মার্কইস লেন, মিসবীগঞ্জ হইতে 
| 

হাজী আবছুর রহিম সাহেব কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 

নিারায্এেনিনি 

বাধিক মুল্য সড়াক ২/০ জানা ] [ প্রতি সংখ্যা * আনা । 
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কার । 
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চি পিং ৯ এটি 
সর 

সি সম শ 
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সর্বব-প্রদাত।৷ করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

আষাঢ়, ১৩২৪। দশম সংখ্যা 
শপ 

দ্বিতীয় বর্ধ। 

কোর্-আন। 
বিভূ-প্রেম। 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
বিশ্বপতি, সৌন্দর্যের আধার, গুণময় খোদাওদ্দ আল্লাহ ভায়ালার 

পবিত্র প্রেমাম্বৃতের স্বীয় আন্মাদ লাভের জন্য সর্ববান্তঃকরণে লালায়িত 

থাকাই মুমেনের কার্ধয ; তীহার প্রেমনুধাপান-ন্থথে স্থথী হইবার সৌভাগ্য 
যে লাভ করিয়াছে, তাহার স্যায় ভাগ্যবান ব্যক্তি আব কে আছে। প্রেম- 



৪২৬ আহলে চাদিস। 

বিগলিত ব্যক্তি কি যেন এক অভিনব জগতে অভিনব গ্রদেশে বিচরণ, 

অভিনব সৌন্দর্য্য দর্শন, াভিনৰ আবন্বাদ গ্রহণ, অভিনব, ও অনিববচনীয় 

সুখের সন্তোগ করিতে থাকে । তাহার প্রেমের নিকট, জগতের স্থুখৈশ্রযয 
এমন কি সগগ্ পৃথিবীর একাধিপত্যও তুঁচছ। সে নিতান্ত দরিদ্র 
হইয়াও, ছেড়া ও ঃলিন বসন পরিযাও, দিনান্তে একবন খাইণও, ধনমন্ত 

এবং পদগর্ধিবিতের নিকট হতাদর ও প।ঞিত হইয়া ও দুঃখিত হয় না, জগতের 

কোন শোক ও দুঃখ তাহাব প্রেমপুর্ণ হাদয়কে অভিভূত কগিতে পারে না, 
সেযেন শোক দুঃখের অতীত চিরস্থখশিলয় ত্বর্গরাজ্যের মানুষ হইয়া 

দাড়ায়। 

কৌোর-আন স্থুয়া ইউনুস ;--- 

৫ র2 পপ রহ তর বপরর্তি কর্ তি লর্ ও তর্ট 

- 954 738: * ১০ (৫০ ০9৪৯ এ ্প 221 এ ১) 

ঠঠে ৩1536 75 তা তা লিগা! পাও 
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2. পাল 5 শিপন 

(৯ 0 ) 52) 

“জানি! লও নিশ্চয় আল্লার প্রেমিকগণ উহাদের কোন ভয় নাই) 

তাহার! শোক প্রাপ্ত হন না, ( তীহাবঝ|) সেই বাহার ঈমান আনিয়াছেন 
এবং আল্লাহ তায়ালার ভয় করিয়৷ (তাহার আদেশ নিষেধ মানিয়] ) 

থাকেন, তাহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে সুসংবাদ, আল্লার কথা 
পরিবর্তন হইবার নহে, ইহাই মহা সিদ্ধি লাভ।” 

“ইহাই মহাসিদ্ধি লাভ” অর্থাৎ যে আল্লার প্রেমিক হইতে পারিয়াছে; 
প্রেমিকের যে গুণ থাকা চাই সে গুণ গুণী হইতে পারিয়াছে সেই সিদ্ধ- 
পুরুষ, সে অত্যুৎকৃষ্ট বাঞ্ছনীয় জিনিষ লাভ করিয়াছে। 



আহলে হাঁদিস। ৪২৭ 
স্ সস শপ সীল শি সপ 9০০৮. ০ -৮ শা পস্পস লা  স্শ জপ সস শা শপ পা, এ স্পা এ এপ» ৯ এ এ সস 

কেবল ইচ্ছা! করিলেই কাঁজ হয় না, বিনা উদ্ভামে, বিনা যত্বু, চেষ্টা ও 

পরিশ্রমে কোন কাধ্য সিদ্ধি হয় না, বিতু-প্রেম লাভ করিবার অভিলাষী 
হইয়। নিশ্চেষ্টভাবে ব্িয়। থাকিলে কি আমরা তীহার প্রেম লাভ 

করিতে পারি সমুদ্রের অতলতলে ডুব না দিলে কি শুক্তি-মুক্তা লাশ্ত 

হয়? 

যন্ত্র করিয়া চেষ্টা ও পরিআসের দ্বারা তাহার প্রেমের কাম্য করিয়া 
অন্তরে তাহার ৫ম জাগ।ইতে হইবে, তাহার প্রেম ও ীতির দিকে ফ্রুব 

লক্ষ্য রাখিয়া! তাহার পরমবদ্ধু হজরত মোহাঁন্সদের (সঃ) পশ্চ।তে পশ্চাতে 

কন্ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে । আমরা যতই সেই প্রিযনন্ধুব নিকটে 

যাইবার চেষা! করিব, তীহার প্রিয়কা্য সম্পাদন করিব, ছিনি ততই 

আমাদের নিবটবন্ভী হইবেন, ততই তাহার ভালবাসা আমাদের অন্তরে 

জাগিবে, তই তিনি আমাদের জদয়েব মণি হইয়া উঠিবেন | 

মেক্কাত ১৯৬ পৃষ্টা; ১)89]) )76 411 3 ০195 এ] ০১1৫ 
আবুজর নামক হজরছ্ছের (সঃ) জনৈক সহচর হইত বত ও আল্লার রসুল 

(স:) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ 'তায়াল। বলেন, যে বান্তি এনটি পুণোর কার্ধা 
করে, আমি 'তাহাকে ভাহার দশগুণ ও তদধিক পুণ্য দান করি, আর সে 

ব্যক্তি একটি পাপের বার্ধ্য বরে, আমি তাহাকে কেবল সেই পাপের পরিমাণ 

প্রতিফল দান করি, অথব| তাহ|কে ক্ষম| কলসি, যে আমর নিকটে আসিতে 

অর্ধহাত অগ্রসর হয় আনি তাহার নিকটে যাইতে এক হাত অগ্ুসর হই, 

যে আমার নিকট আসিতে এক হাত পরিমাণ ,অগ্ুসর*হয়। আমি তাহার 

নিকট যাইতে বাহুতর (অর্থাৎ কাধের সোজাভাবে দুইহাত দুই দিকে লক্বা 

করিলে যত দুদ হয় তত) অগ্রসর হই, বে আমার নিকট চলিয়া! আইসে, 
আমি তাহার নিকট দৌড়িয়া যাঈ, যে বাস্তি পৃথিবীর অপরাধ লইয়া আমার 
সহিত সাক্ষাৎ বরে অথচ আমার সহিত কাহাকেও আরিক কয়ে নাই, 

আমি তাহার সহিত পৃথিবী "ভব ক্ষণ! লইয়। সাক্ষাখ করিব | মোইলেম 

এই হাদিস বর্ণনা বরিতাছেন |” 



8২৮ আহলে হাদিস। 

আহা এমন প্রেমময় দয়াল ৰিভু আর কে আছে! আমরা চলিয়া 
তাহার নিকট যাইতে অগ্রসর হইলে, তিনি ছুঁটিয়া আমাদের নিকট 
আসিবেন, আহা প্রেমিক ও ভক্তের প্রতি গুণময়ের কি অপার করুণা ! 
কি অমুতময় আশ্বীসবাণি ! হে প্রেমলিপ্ন, প্রাণ! হে প্রেমাভিলীষী 
ব্যক্তি! আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়! প্রেমের পথে অগ্রসর হও, এ দেখ 

বিভূ তোমার সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য চাহিয়৷ আছেন, 
তোমার জন্া স্বর্গরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত, তিনি তোমার অগ্রসর হওয়ার 

অপেক্ষা করিতেছেন । 

যে যাহাকে প্রেম করে, প্রাণের সহিত ভালবাসে, রাত্রদিন সেই বন্ধুর 

কথা তাহার প্রাণে জাগে, মেই বন্ধুই তাহার এক মাত্র ধ্যানভ্ভাীন হইয়া 

পড়ে, সে সেই বন্ধু ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না, অন্য কাহারও ধ্যান 

করে না, বন্ধুর নামই তাহার জপমাল! হইয়! থাকে ; প্রেমিক কখনও ৰা 

শ্রেমে গদ গদ হইয়। উচ্চৈঃস্বরে বন্ধুর নাম উচ্চারণ করে যদিও 
তাহার বন্ধু সেখানে না থাকে, যদিও তাহার বন্ধু তাহা কিছুমাত্র 

শুনিতে ব৷ জানিতে ন| পারে, যেহেতু বন্ধুর স্মরণে ও তীহার নাম উচ্চা- 
রণেও সখ । 

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রেমিক হইবে সেও অবশ্য তাহাকে 

স্মরণ করিবে, তাহার ধ্যানে মগ্ন থাকিবে আল্লাহ তায়ালার নাম সে রাতদিন 
জপ কঙ্ধিবে, তীহার গুণগান করিবে, যেহেতু প্রকৃত প্রেমিক আপন বন্ধুর 
স্মরণ, গুণকীর্তন ও নামোচ্চারণ না করিয়া, প্রেমভরে তীহাকে না ডাকিয় 

থাকিতে পারে না । 

কোর্-আন্ য় পার! ৮-- 

শপ পারত 4 ৮54 রচ 

৮১১6 35919551514 এ ০১৫০৫ 

«তোমরা আমায় স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্ময়ণ করিব, 

তোমরা আমার জন্য কৃত্তজ্ঙা প্রকাশ কর ( অর্থাৎ উপকার স্মরণ করিয়া 
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ভক্তিভরে আমার গুণগান কর, আমার কথ! মান), এবং আমার প্রতি 

কাঁফেরী- নেমক হারামী করিও না|» 

মেক্ধাত এ পৃষ্টা; -আবু হোরায়র৷ (রাঃ) নামক হজতের (সঃ) 

সহচর হইতে বর্িত্ত ;-_রম্থুল (সঃ) বলিয়াছেন,___“আল্লাহ তায়াল৷ বলেন, 

আঁমাঁর সহিত বান্দা যে ধারণা রাখে, আমি তাহার সেই ধারণার নিকটে 

আছি, ( যথ৷ তাহাকে ক্ষমাশীল ধারণ! করিয়া ক্ষমার আশ! রাখিয়া! কাধ্য 

করিলে তিনি ক্ষমা করিবেন) বান্দা যখন আমার জেকের অর্থাৎ স্মরণ করে, 

তখন আমি তাহারই সঙ্গে থাকি, যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, 

তবে আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি, যদ্দি কোন সভায় আমার 

উল্লেখ করে, তবে আমিও তদপেক্ষা উত্তম সভায় তাহার উল্লেখ করিয়া 

থাকি। বোখারী ও মোসলেম এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন ।” 

কোর্-আন ২য় পারা »_- 

% ৭ পি ব রন) 

টি 2০208 5৩ ৫০ ৬৪১ ০০০৫০ 

1৮7 ৩4 ক শেপরশিতে রণ 

19০ 535 ১91 2 ১০১ 5] এ? না 

রর সা এত ন2৩র্ণ 4 

“আমার বন্দাগণ যখন (হে মোহাম্মদ!) তোমাকে আমার বিষয়ে 

জিজ্ঞাসা করে (বলিও) আমি নিকটেই আছি, আহবানকারী যখন 

আমাকে আহ্বান করে, আমি তাহার উত্তর দান করি (ডাক শুনি ), 

অতএব তাহাদের কর্তব্য যে, আমার আহ্বানের উত্তর দান করে 

( আমার কথ| মানে ), আমার উপর ঈমান আনয়ন করে, তাহা হইলে সে 

আধ্যার্তিক মঙ্গললাভ করিবে 1” ৃ 

পরম বন্ধু আল্লাহ তায়ালা দুরে নাই তি নি তোমার সম্মুখেই 

আছেন, তুমি তাহার আহবান শুন, তাহার গাদেশ মান, তীহাতে বিশ্বাস 



৪৩০ আহলে হাদিস | 

স্থাপন কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল লাভ ₹ হইবে। 

যে ব্যক্তি তীহাকে জেকের অর্থাৎ ম্মবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি- 
য়াছে, সেই গ্রকৃত জীবন লাভ করিয়াছে, যে তাহাতে ৰঞ্চিত, সে মৃত সে 

ভীবন বিহীন। 

মেস্কাত এ পৃষ্ঠা ;__আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত,__আল্লার রহুল (সঃ) 
বলিয়াছেন, 

০৮৪25 কেরি ডে ওরা ৪৮৪ পা 8 

5০] ০ + ০ ১১ ৬০5/১ ৪4)৫ ১25৪1 

৪৮৮ 
রঃ ০৮০ 9 

“যে ব্যক্তি আপন প্রভুর জেকের অর্থাৎ স্মরণ করে আর যে ব্যগ্জি 

জেকের করে না, তাহাদের তুলনা যেমন একজন জীবিত আর একজন মৃত। 
বোখারী ও মোসলেম এই হাদিস বর্ণন! করিয়াছেন 1” 

যদ প্রকৃত জীবন লাভ করিতে চাও, তবে তাহার প্রেহিক হইয় 

তাহার জেকের, সোকর--স্মরণ ও ধ্যান কর। 

মানুষ যাহার প্রেমপাশে বন্দী হয়, তাহার শত প্রহারেও সে কষ্ট 

অনুভব কয়ে না ঝ অসন্তুস্ট হয় না, বন্ধুর প্রাদন্ত যাতনা সে বুক পাভিয়া 

সহ করে। 

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভ(লব।সিতে চার, ভাহ।কেও খোদা- 
তায়ালার প্রদত্ত বিপদ|পদ বুক পভিয়া সহ করিতে হইবে। তাহাতে সে 
রুষ্ট ব! অসন্তুষ্ট হইতে প|রিবে না, যদি অসন্থষ্ট হয়, তবে তাহার প্রেমের 

দাবী ঠিক নহে। যদি তুমি উহার প্রদত্ত বিপদে ধৈর্্যবলম্বন কর, 
তবে স্বর্গ হইতে তোমার জন্য হুসংঝদ ০ দের শত আশীর্বাদ ও 

বরুণা তোমার জন্য নামিবে। 

বোর্জান হী পা 
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লা তি 1592৩ ৭৪ এ চে ও তিন ৩ 
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প্নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব--ভয় ও টা দরিয়া এবং 

ধন, প্রাণ ও ফলের ক্ষতি দিয়া ; এবং সেই সহাকারীগণকে সুসংবাদ দাও 

যাহাদের কোন বিপদ উপস্থিও হইলে বলে, আমর! আল্লারই এবং আমর! 

তাহারই নিকট ফিরিয়া যাইব । সেই তাহ|দেরই উপর তাহাদের প্রভু 

হইতে আঁশীর্ব্াদসমূহ ও দয়া বর্তীয় এবং তাহারাই স্থপথ প্রাপ্ত 
হয় 1” 

মানুষ যখন কাহারও প্রেমে একেবারে গলিয়৷ যায়, তখন মে আপনার 

স্বাধীনতা এমন কি নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু'ও' যেন হারাইয়! ফেলে 

বন্ধু তাহার হৃদয় বাজ্যেন একমাত্র মালিক হইয়! পড়ে, তাহার নিজের 

পৃথক কোন সন্তোষ "সন্তোষ ও অভিলাষ থাকে না, বন্ধুর সম্ভোষে সে 

সান্তোষ, বন্ধুর তসন্তোষেই তাহার অসস্তোষ, বন্ুন অভিলাষই তাহার 

আভলাষ হইয়া ঈীড়ায়। বন্ধু যাহ! শুনিতে চায়, দেখিতে চায়, বলিতে 
চায়, করিতে চায়, সে তাহাই দেখে, শুনে ও করে, ভাহার হস্ত বন্ধুর 

প্রিয়কার্্য সম্পাদনে অগ্রসর, তাহার প্র বন্ধুর প্রিয়পথে চলিবার 

জন্য প্রস্তুত, অন্যের প্রেম সম্বন্ধে যাহা, খোদার প্রেম সন্বুন্ধাও 

হাই | 
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মেস্কাতি_ 481 ১) 376 এ] ৬৬১ 45192 4০) ৬১৮৫ মধ্যে ১৯৭ 

ৃষ্টায় হজরতের (সঃ) সহচর আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত ; বসু 

লোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন যে ব্যক্তি আমার 

অলি অর্থাৎ প্রেমিক বন্ধুকে শত্রু ভাবে, আমি তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান 

করিতেছি । আমি বান্দার উপর যে কার্য ফরজ করিয়াছি, তদপেক্ষা 

আমার অধিক প্রিয় কোন কার্য করিয়া বান্দা আমার নিকটস্থ হইবার 

চেষ্টা করে নাই ( অর্থাৎ ফরজ কাজ আদায় করিলে আমি সর্বাপেক্ষা 

সম্থু$ হই ), বান্দা সদাসর্বধদ| নফল অর্থাৎ ফরজের অতিরিক্ত কাধ্য 
করিয়াও আমার নিকটবন্তাঁ হইস্তে চায়, এ পর্য্যন্ত যে আমি তাহাকে 
ভালবাসিতে থাকি, জনম্তর আমি যখন তাহাকে ভালবাসিতে থাকি, তখন 

সে যে কাণে গুনে আমি তাহার সেই কাণ হইয়া যাই, যে চক্ষে দেখে 

তাহার সেই চক্ষু হইয়! ঘাই, যে হাতে ধরে সেই হাত হইয়া যাই, যে 

পাঁয়ে চলে সেই পা হইয়া যাই, সে আমার নিকট যদি কিছু দান প্রার্ন! 

করে, আমি তাহাকে দান করি, কোন বিষয়ে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থন 

করিলে আমি তাহাকে আশ্রয় দান করি ; মুমেনের প্রাণ (হরণ) বিষয়ে 

আমার যেরূপ দ্বিধা হয়, অন্য কোন বিষয়ে যাহা আমি করিব সেক” 

দ্বিধা করি ন।, মুমেন মৃত্যুকে ভালবাসে না, মমেনের “ট দেওয়াও আমান 
ভাল লাগে না অথচ মৃত্যু তাহার অনিবাধ্য । বোখারী এই হাঁদিসকে 

বণন! করিয়াছেন । 

এই হাদিম হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, খোদাতায়ালার নৈৰট্য 

279 লাভ করিতে অর্থাৎ তীহার প্রিয় হইতে গেলে তিনি বান্দার 
উপর যে সকল কার্য্য ফরজ অর্থাৎ অবশ্য বর্তব্য করিয়াছেন, সেই গুলি 

আগ্রে সম্পন্ন করাই তাহার একান্ত প্রিয়, স্থৃতরাং বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
একান্ত কর্তব্য যে ফরজ, তাহা আদায় করিবার পর, নফল অর্থাৎ তদন্তিরিক্ত 

কাধ্য সম্পন্ন করিয়! ও খোঁদাতায়ালার প্রিয় হইবার জন্য তাহার সান্নিধ্য 

১৫১) লাভ করিৰার.জন্য চেষ্ট। করিতে হইবে। 
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এ হাদিস হইতে কেহ যেন ভ্রান্ত সুফী ও বিজাতিদের ন্যায় অন্তরে 

এ ধারণ পোষণ না করেন যে, আল্লাহ যখন প্রেমিক-অলীর হাত, পা 

হইয়! যান, তখন সেই বান্দ। একেবারে খোদা হইয়! দাড়ান; খোদা 

তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন । হাদিসের মণ্ধ কিছুতেই তাহা হইতে পারে না, 
হাদিসের শেষাংশে রহিয়াছে «আমার নিকটে যদি দান প্রার্থনা করে ত 

আমি তাহাকে দান করি, আশ্রয় প্রার্থন| করে ত আশ্রয় দ্রিই।” যদি 

খোদার সহিত একেবারে মিশিয়! খোদ। হইয়া গেল তবে এ দান ও আশ্রয় 

প্রার্থনা করে কে তাহা আবার দান করে বা কে? 

এস্থলে খোদাতায়াল প্রেমিকের প্রেমের আন্তিম উতকর্ষে তাহার 

চন্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ হইবার অর্থ এই যে,_-তৎকালে খোদাতায়ালাই 
তাহার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র বাদশাহ হন, প্রেমিকের অনপ্রত্যঙ্গ ফেবল 

খোদাতায়ালার মনোনীত ও প্রিয় কার্য্যের জন্য ধাঁবিত হয়, তাহার দর্শন, 
বণ, গমন ও হস্তপ্রসারণ সবই আল্লাহ ভায়ালার উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে, 

প্রেমিক ষাহা করে, তাহাতেই পরমবন্ধু খোদাতীয়ালাই তাহার একমাত্র 

লক্ষ্য । 

খোদাতায়ালার প্রেমিক হইতে গেলে যে সংসার ছাড়িয়া ফকীর, 

সন্ন্যাসী হইতে হইবে, মাতাপিতা) স্ত্রীপুত্র, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে 

ছাড়িয়া কেবল দেশে দেশে বা বনে জঙ্গলে €বড়াইতে হইবে তাহা নহে, 

ইহা খোদীস্তায়ালার অভিপ্রেতও নহে, খোদার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া 

তাহারই প্রেমের অনুরোধে তীহার স্থষ্ট জীব মাতাপিতা, স্ত্রীপুজ, পরিশার 
আত্মীয়স্বজন গ্রভৃতিকে দয়া ও পালন করিতে হইবে, বিশেষতঃ সেই 

অদ্বিতীয় প্রকৃত বন্ধুই আমাদিগকে দয়া করিয়া এ সমস্ত জিনিষ দান 

করিয়াছেন, ওগুলি তাহার দয়া ও প্রেমের পৃথক পৃথক মুক্তি, ওগুলি 
তীহারই জিনিষ, ওগুলিকে অনাদর করিলে তাহাকে অনাদর করা হইবে, 

বস্তুতঃ পিতামাতার সেবা না করিয়া, স্ত্রীপুত্র পরিবাঁধকে অনাথ করিয়া, 

পাগলের হ্যায় বেড়াইয়া! বেড়ান প্রকৃত প্রেমিকের কার্য নহে, এসলাম এরূপ 
রর 
খে 



৪৩৪ আহলে হাদিস। 

কার্ধা করিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছে । হা তবে স্্রীপুঞ পৰিবারবে 

লইয়া খেদাকে ভলিয়া যাওয়ার নামই সংসার!সক্তি; ইহাই নিষিদ্ধ। 

এসলাম জগতের গৌরব-রত্ব হাদিস-শান্ত্রে অছ্িতীয় মহা-পণ্ডিত 

জনাব এমাম বোখারী (রঃ)। 
বর্ধমান সময়ে, এসলামের বিধিবাবস্থা গুলি, জঞ্কান ও যুক্তিতকের 

অনুযায়ী করিয়া দেখান একটি অত্যুত্কৃষ্ট পাণ্ডিত্য বলিয়া বিবেচিত 

হইয়া থাকে । অনেকেই এখন এই দ্বিকে মনোষেগী । শ্ধিবর এবনে 

তায়মিয়া ও পগ্ডিতপ্রবর এবনে হাজম এ বিষয়ে আনেক প্রস্থ লিখিয়! 

গিয়াছেন। আজকাল মুসলমান পত্রিকাসমূহ এ বিষয়ের ত কণ্টাক্ট 
অর্থাৎ ফুরাইয়া৷ লইয়াছেন, আরও ইস্াই এল্মে কালামের সার। 

তন্যান্য ধন্ম্নের উপর এসলামের শ্রেষ্টত্ন ও বিশেষত্ব এই যে, এসলামের 
আইন কানুনসমূহ জ্ঞানের বিপরীত নহে। এমাম বোখারীর (রঃ) মনেও 

এই বিষয় বহুদিন পূর্বেব উদয় হইয়াছিল, বু্ধি ও জ্ঞানে যাহ! বুঝা যার, 

এমন অনেক কথা ভিনি কোরাণ ও হাদিস হইতে বাহির করিয়া, ছহি 

বোখারীতে লিখিয়াছেন ! 

ইতিহাস লেখকগণ এমাম বোখারী সাহেবের অন্যন্য প্রশংসার কথ৷ 

উল্লেখ করিবার সময় বিশেষ ভাবে তাহার স্মৃতিশক্তির উল্লেখ করিয়! 

থাকেন, উহার স্মৃতিশক্তির ঘটন! সমূহ হাদিস বিশারদ পণ্ডিতগণের মধ্যে 
খুব প্রসিদ্ধ । 

এমাম সাহেব যখন অল্পবয়স্ক ছিলেন, তখন তীহার শিক্ষকগণ তাহার 

স্মৃতিশক্তি দেখিয়া বলিতেন, এ বড় উপযুক্ত বালক। আহমদ বেনে 

হাফাছ একদিন এমাম সাহেবকে দেখিয়| বলেন, «ইনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি 
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হইবেন” এমাম ছ্যেরমেজি (রঃ) বলেন, এমাম বোখারী (রঃ) সাহেব 
একদিন আবছুল্লা বেনে মনিরের নিকটে বসিয়াছিলেন, যখন এমাম সাহেৰ 
উঠিতে লাগিলেন, তখন আবঙুল্ল! বেনে মনির তাহাকে বলিলেন, “হে আবু 
আবেল্লা (বোখারী )! আল্লাহ তায়ালা সোমাকে এই ওম্মতের অলঙ্কার 

করিবেন।% এমাম তেরমজী (রঃ) বলেন আল্লাহ ভায়াল৷ তাহার দোওয়া 

কবুল করিয়া লইয়াছেন, বন্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা! এমাম বোখারী (রঃ)ফে এই 

ওল্মতের গৌরবের জিনিষ করিয়াছেন । 

হামেদ বেনে এসমাইল বলেন, এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) আমাদের 

সহিত বোখারায় হাদিস অধ্যাপকগণের পঠনাগারে থাকিত্তেন, কিন্ত 

হাদিসে লিখিবার সহিত তাহার সংঅব থাকিত না। কিছুদিন এইরূপে 

গত হইলে আমরা বুঝাইতে লাগিলাম, আপনি অনর্থক নিজের সময় নষ্ট 
করিতেছেন, আমরা! তীহাকে এইরূপে বিরক্ত করিয়া তুলিলে, একদিন 

তিনি বলিলেন, তোমরা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ত করিলে) ভালই তোমরা 

যাহ! লিখিয়। রাখিয়াছ উপশ্ফিত কর, সকলেই আপন আপন লিপিখণ্ড 

বাহির করিয়া! পড়িতে লাগিলেন, যখন সঞ্লেব পড়া শেষ হইল, এমাঁম 

বোখারী সাহেব (রঃ) এই সকল লিপিখণ্ড-লিখিত হাদিস গুলি অনর্গল 

মুখস্থ পড়িয়! গেলেন, তাহাছান্ড! আরও পনের হাজার হাদিস পাঠ বগিলেন, 

এমন কি তাহার কণস্থ হইতে আমাদের লেখার তানেক ভুল আমরা 

সংশোধন করিয়া লইলাম | 

আজহার সজেন্ত।নী বলেন, আমরা এমাম ছোলায়মাণ বেনে হরবের 

নিকট হাদিস শিক্ষা! করিতাম, এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) ও আমাদের 

সঙ্গে. খাকিতেন) তিনি হাদিস লিখিতেন না, কেবল শুনিয়! 

লইন্তেন। কেহ প্রম্ম করিল ইনি লিখেন না কেন? অনুসন্ধানে 

জানা গেল যখন ঠিনি বোঁখখরায় গমন করেন, তখন এস্থলের 

অর্থাৎ মক্কার হাদিস পলি লিখি! লন, গড়িনর সময় ইছর লিখিবার 

গরশ্ডি নাই । 
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ছোলায়মান বেনে হারাব আপন সময়ের উচ্চ্রেণীর হাফেজে-হাদিস 
এবং মক্কার কাঁজী ( বিচারপতি ) ছিলেন। সোয়ব এবং জরির প্রস্তুতি 
এমাম তাহার শিক্ষক ছিলেন, আরও এহিয়! কাত্তান, মোহাম্মদ বেনে 

জাফর প্রভৃতি হাদিস বিচারক এমামগণ তীহার পুরাতন শিধ্য। তিনি 

হস্তে কেতাৰ না লইয়! দশ হাজার হাদিস বর্ণনা করিতেন। আবু হাতেম 

বলেন, একবার বাগদাদে তাহাকে দেখিলাম হাদিস শিক্ষা দিতেছেন, 

চল্লিশ হাজার লোক তাহার নিকট হাদিস শিক্ষার জন্য উপস্থিত। তিনি 
এত বড় এমাম এবং এমাম বৌখারী (রঃ) সাহেবের শিক্ষক হইয়াও এমাম 

বোখারী (রঃ) সাহেবকে বলিতেন,__ ৪১৯০ ৮১৪ 0 ৬৪ দ্হাদিস বর্ণনা- 

কারী সেয়বার ভ্রম আমাকে বলিয়া দ।ও 1৮ 

এক ব্যক্তি, হাফেজ আবুল আববাস নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ও উচ্চাঙ্গের 
হাদিস বিশারদ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমাম আবু জরয়া 

ও এমাম বোখারী (রঃ) এই দুই ব্যক্তির মধ্যে হাদিসের হাফেজ ঝড় কে? 

উত্তর দিলেন, এমাম বোখারীর (রঃ) সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই। আবুল 

আববাস বলেন, অতঃপর দৈবাৎ এমাম বোঁখারীর (রঃ) সহি পথিমধ্যে 

আনার সাক্ষাৎ লাভ হইল ; আমি যথায় যাইতে ছিলাম তাহ! ছাড়িয়া এমাম 

বোখারীর (রঃ) সঙ্গে সঙ্গে এক মঞ্জিল পর্য্যন্ত গমন করিলাম। আমি অনেক 

চেষ্টা করিলাম যে, এমন একটি হাদিস ভীহাকে শুনাইব যাহা তিনি 
জানেন না, আমি হার মানিলাম, কিছুতেই এ বিষয়ে সফলকাম হইতে 

পারিলীম না, কিন্তু আবু জরয়ার সম্মুখে আমি সাহার মাথার যত চুল 
তত পরিমাণ এমন হাদিস এক এক করিয়া গণিয়া দিতে পারি, যাহা 

তিনি জানেন না। ্ 
অথচ এই এমাম আবু জরয়া একজন উচ্চঞ্জেণীর এমাম এবং তের- 

মজী, নাসারী ও এবনে মাজার শিক্ষক এবং বোখারী সাহেবের (রঃ) সম- 

য়ের লোক ছিলেন । 
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বহুগ্রন্থে এমাম বোখারী সাহেবের (রঃ) স্মৃতিশক্তি -পরীক্ষার একটি 

আশ্চর্য্য ঘটনা লিখিত হইয়াছে । 

এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) বিখ্যাত হইবার পর একবার আব্বাসীয় 
খলিফাগণের রাজধানী, সমগ্র বিদ্যার ঘেন্দ্রভূমি বাগবাদদ নগরীতে উপস্থিত 
হইলে ভত্রত্য হাদিস বিশারদ পণ্ডিতগণ একযোগে এমাম বোখারী সাহে 

'ঘের (রঃ) স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। এফশতটি হাদিস 
লইয়া এরূপে উল্টাপাণ্টা ও গোলমাল করিয়৷ দিলেন যে, এক হাদিসের 

সনদ লইয়! অন্য হাদিসের মতনে সংযোগ করিলেন, এইরূপ উপ্টাপাশ্টা 

হাদিস এক এক জনকে দশটি করিয়া দশ জনকে দিলেন। সাধারণ 
সভায় পরীক্ষা নির্দিষ্ট হইল, সহরের সমগ্র পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর লোক 

উপস্থিত হইলেন। প্রথম এক ব্যক্তি এক এক করিয়। আপনার সেই 

উল্টাপাস্টা দশ হাদিস পাঠ করিল এবং প্রত্যেক হাদিসের শেষে এমাম 

বোখারী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এ হাদিস জানেন? এমাম 

সাহেব প্রত্যেকবার এই বলিতে লাগিলেন যে, “না আমি জানি না” 

ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া দশজন, দশ দশ করিয়। শত হদিস পড়িয়া 

শেষ করিল, এমাম সাহেবের এ এক কথা-_গনা আমি জানি না1% সাধারণ 

লোকে মনে করিল এমাম বোখারী (রঃ) হারিয়াছেন, তিনি ইহার বিছুই 

জীনিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু আলেমগণ বোখারী সাহেবের (রঃ) এ কথাতেই 

বুঝিতে ছিলেন যে, তিনি ইহা! বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। 

এমাম বোখারী সাহেব (রঃ) অবিলম্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম ব্যক্তির 

প্রথম হাদিস আগাগোড়। ঠিক যেমন শুনিয়। ছিলেন সেইরূপ পড়িয়া 

বলিলেন, তোমায় এ হাদিসের এ সনদ ভূল; ইহার সহি সনদ এই, এইরূপে 

এক ছুই করিয়া পর পর ক্রমান্থয়ে দশজনের সমগ্র হাদিস পড়িয়া ভূল ধরিয়া 

ছহি সনদ ঠিক ফরিয়। দ্িলেন। এমাম সাহেব উল্টাপাণ্টা করা শত 
হাদিস একবার মাত্র শুনিয়৷ পর পর যেব্ুপ ভাবে শুনিয়াছিলেন, অবিকল 

সেইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন এবং প্রহ্ক হাদিসের ভুল ধজ়িয়া ছহি 



৪৩৮ আহলে হাদিস। 
পেশা পপ পাত পি পপীসিসপ্পীপপাপ শপ কপ পাস পা আপ রা এ ৪৯ পপ 

বাছিয়। দিলেন। মেস্কাতের টাকাকাঁর মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন, 
সকলে ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেম এবং তীহাকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়! 

মান্য করিলেন। 

এইরূপ এমাম বোখারী সাহেব, সমরকন্দে উপস্থিত হুইলে তত্রত্য 

হাদিসভ্ত পঞ্চিতগণ নয় দ্রিন পর্য্যন্ত সভা করতঃ; কৌশলে এমম 

বোখারী সাহেব (রঃ)কে হাঁরাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, সামবাসীদের 
হাদিস এরাকবাঁসীদের সনদে, এরাকবাসীদের হাদিস সামবাসীদের সনদে, 

হেজাজের মতন ঈীমন বাসীদের সনদে মিলাইয়৷ এইরূপে গোলমাল করিয়া 
এমাম বেখারীর (রঃ) নিকট উপস্থিত করিলেন, কিন্তু এমাম বোখারী 

স/হেব (রঃ) সমস্ত ভুল ধরিয়া! দিলেন, হাদিসের মতন ও সনদে কুত্রাপি 

কোন ভ্রম করিলেন না, অবশেষে সমরকন্দ বাসিগণ হার মানিলেন এবং 

অবনত মস্তক তাহার আসাধারণ স্মৃতিশক্তি 'ও তীক্ষদর্শিতার কথা মানিয়া 
লইলেন। মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখিয়াছেন “তথাপি সমরকন্দ 

বাঁসিগণ মন্তন ও সনদ কোন বিষয়ে ভাহাকে ঠকাইয়া জয়লাভ করিতে 

পারিলেন না। 

এমাম বোখারী সাহেব (র) নিজেই বলিয়াছেন যে, আমি একবার 

হজরত আনছ ছাহাবীর শিষ্যুগণের গণনা করিলাম ত ক্ষণকালের মধ্যে 

একে একে তাহার তিনশত শিষ্য জামার মনে পড়িল। 

ওররাক বলেন, একদিন রাজ এমাঁম বোখারী সাহেব গণনা করিতে 

আরন্ত করিলেন ত ছুই লক্ষ হাদিস গণিলেন_ যাহা তিনি আপনার 

প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন। আর বলিলেন, আমাকে যঙ্দি 

কেহ বলে ত এখনই বসিয়া কেবল এক নামাজের বিষয়ে আমি দশ হাজার 

হাঁদিস বর্ণনা করিতে পারি। 

ওররাক বলেন, এমাম বোখারী সাহেব (র) যখন “কেতাবল হেবাহ' 

85৫] ০১১৫ স্পুস্তক লিখেন তখন তাহান্তে পাচশত হাদিস বর্ণনা করেন, অথচ 
এমাম জকি সাহেবের লিখিত 'ক্ষোচাবোল হেবা" পুক্তকে কেনল ছুই তিনটি 
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৬ পর এ রস এপ্স ৯ পপ ৯ উস 

হে গরগম্মুর-রমণীগণ ! তোমাদের মধ্যে যে স্পট নির্লজ্ঞতার 
কার্ধ্য করিবে, তাহার জন্য দ্বিগুণ শান্তি প্রদান করা হইবে এবং ইহ 
আল্লার পক্ষে সহজ | এবং তোমাদের মধ্যে ষে, আল্লা ও তদীয় রম্লের 

(সঃ) আদেশ পালন (তাবেদারী) করিবে ও ম্ুকাধ্য করিবে আমি 
তাহাকে দ্বিগুণ পুরম্যার দিব এবং তাহার জন্য ( বেহেস্তে ) উত্তম খান 

প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (দিগুণ শান্তি ও দ্বিগুণ পুরস্কার পাইবার হেতু 
এই যে) তোমরা সাধারণ স্্ীলোকের ন্যায় *হ, তোমরা যদি শুদ্ধাতার 

(পরহেজগার) হও শ্তবে (ভিন্ন পুরুষের সহিভ) নরমভাবে কথা কন্ছিও ন 
(ঘদি কও) তবে যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, তাহারা লোভ করিবে এবং 

তোমরা সরলভাবে কথা বল। আরও তোমরা আপন জ।পন গৃহের মধ্যে 

স্থির থাক, প্রথম মূর্খন্তার যুগের মত সাজ সাঁজিও না-_সেরূপ বেগার্দা বাহির 
হইও ন1।৮ : 

এ সুরা এঁ পারা :__ 
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«আর যখন তোমর! পয়গম্বর রমণীগণের নিকট কোন দ্রব্য চাও, 

তখন পর্দার পশ্চাৎ হইতে চাও, ইহা তোমাদের অন্তর ও তাহাদের অন্ত- 

রের জন্য পবিভ্রকারী। 

সাধারণ মোসলেম রমণীগণের কথা দুরে থাকুক পয়গম্বরের-্নমণীগণের 

বিষয়ে এই সুরাতেই আল্লাতীয়াল৷ বলিয়াছেন, ++ $-] ৯1))1) আর 
গয়গম্বরের পত়ীগণ মুমেনগণের জননী, অর্থাৎ জননীর ন্যায় তাহাদিগকে 

বিবাহ কয়া ওম্মতের পক্ষে হারাম তীহাদিগকেও গৃহের অভ্যন্তরে 

এবং পর্দার আড়ালে থাকিবার জন্য আদেশ হুইয়াছে। : 
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এমন কি অন্য লোকের সহিত বিনয় ও নভ্রভাবে নরমের সহিত কথ! 

বলিতেও নিষেধ করা হইয়াছে, কেননা যাহার দেলে পাপ আছে, নারীর 

বিনয়বাক্যে কোমল ও মধুর বচনে তাহার পাপ-প্রলোভন বৃদ্ধি পাইবার 

সভাঁবনা। আরও মুমেনগণকে বলা হইয়াছে, উক্ত মাতৃম্বরপিনী 

রমশীগণের নিকট জিনিষ চাহিতে গেলে পদ্দার পশ্চাতে থাকিয়া চাহিবে, 

ইহা তোমাদের ও তাহাদের অন্তরের পবিত্রতা খুব রক্ষা করিবে । 

'তএব পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতির অন্তরের পবিভ্রতা রন্ষণার জন্য 

সাধারণ মোসলেম রমণীগণকে যে পর্দার অন্তরালে গুহের অভ্যন্তরে থাকা 
একান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তীহারা যে কোমলকণ্ে 

কথা বলিতে গেলে পাপমত্তির পাঁপ-প্রলোভন ষারপর নাই বৃদ্ধি পাইবে, 

তাহাত্তে জার আশ্চর্য কি? তাহাদ্দিগকেও পয়গন্বর-পত্বীগণের ন্যায় 

অন্য পুরুষের সহিত কর্কশভাবে কথা কহিতে হইবে । 

এসলাম প্রচারের পুর্বেবে আরবের রমণীগণ বেপার্দা হইয়৷ বাহিরে 

বেড়াইয় বেড়াইত, লোকদ্দিগকে নিজেদের সাজসভ্ভা ও রূপ দেখাইতে 

লঙ্ভা বোধ করিত না । আল্লাহ তায়াল৷ সেই ঘুণিত প্রথাকে রহিত 

করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন ;--“নারও তোমরা আপন আপন 

গৃহের মধ্যে থাক, প্রথম মুর্খতার যুগের মত সাজ সাজিও ন! সেরূপ বেপার্দ। 

বাহির হইও না।” 

মেস্কাত৮ ০০৯] ১৪] 0৮01 ২৪ 0০] ৫ ২৯৬ পৃষ্ঠায় 
বণিত ;__হজরত পয়গম্বর সাহেবের (সঃ) ছুই পত্ভী মুমেন জননী 

ওন্মে ছালম| ও মায়মুনা রন্থলুল্লার (সঃ) নিকটে ছিলেন, এমন সময়ে এবনে 
ওম্মে মক্তুম নামক হজরতের (সঃ) জনৈক অন্ধ সাহাবী আসিয়া হজরতের 
(সঃ) গ্ুহে প্রবেশ করিলেন, অভ্ঃপর রস্থুলুল্লাহ (সঃ) তীহাদিগকে 

বলিলেন, তোমরা উভয়ে এ ব্যক্তি হইতে পর্দার আড়ালে যাও, ওন্মে 

ছালমা বলিলেন ও অন্ধ নহে কি? ও ত আমাদিগকে দেখিতে পায় না, 

হক্তরত (সঃ) বলিলেন, তোমরা উভয়ে কি অন্ধ? তোমরা উভয়ে কি 
শু 
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উহাকে দেখিতে পাও না ? আহমদ তেরমজী এবং আবুদাউদ একট 

হাদিস বর্ণনা! করিয়াছেন 1৮ এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে, স্ত্রীলোকের 

অবরোধ প্রথা অর্থাৎ জীলোকগণকে ঝাটীর মধ্যে বাস করাই এসলাম তথা 

কোবাণ হাদিসের অনুমোদিত প্রথা, উহা আধুনিক মোল্লা মৌলবীগণের 

কল্পিত কোন নূতন প্রথা নহে । 

পুরুষ 'ও স্ত্রী এই উভয় জাতির মধ্যে পরস্পরে এমন এক স্বাভীৰিক 

আকর্মণ শক্তি আছে যে, পরস্পর দর্শন স্পর্শনে তদ্দারা উভয়েই উভয়ের 

দিকে আকৃষ্ট হয় ; সেই জন্য এসলাম, অন্য পুরুষ ও স্ত্রী, কি অস্তপুরে 
আর কি বাহিরে নিজ্জনে পরস্পর মেশমেশি হর থাকুক, স্ষেচ্ছার 

দেখাদেখিও নিষেধ করিয়াছে । 

কোর্আন হর! নুর; ৯০৮০] ৬৮ 1১০ ৩৯০১০) 5, 

“তুমি মুসলমানগণকে বল, অহারা আপন অ জি বন্ধ করিয়া লউক 

(যাহা দেখ! নিষেধ তাহা না দেখুক ) এবং আপন লজ্জার অঙ্গকে রক্ষা 

করুক, ইহাই তাহাদের জন্য খুব বিশুদ্ধতা, তাহার! যাহা করে আল্লাহ তাহা 

অবগত আছেন । মুসলমান স্ত্রীলোকগণকে বল,__তাহারাও আপন আখি 

বন্ধ করিয়। লউক এবং আপন লজ্জার অঙ্গকে রক্ষা করুক 1৮ 

স্থৃতরাং ইচ্ছা করিয়! পুরুষকে অপর জীলোফের ও স্লীলোককে অপর 

পুরুষের ( অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁহা দেখিলে মনে কামন্ভাবের উদয় হইতে পারে, 

উহা ) দেখা! একেবারে হারাম ; বিশেষতঃ মুখই মানুষের সকল সোন্দধ্যের 

আধার। মুখ দেখিয়াই মানুষ, একজন অন্যের প্রতি আসক্ত হয়, স্থৃতরাং 
ইচ্ছা করিয়া মুখ দেখাও নিষেধ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মুখই অপেক্ষাকৃত 

স্থন্দর ও কোমল। 

এই জন্য স্ত্রীলোককে আবশ্যক স্থলে বাহির হইতে গেলে মুখে ঘোমটা 
দিয়া বাহির হইতে কোরাণে আদেশ হইয়াছে । আরও আপন লজ্জার 

অঙ্গকে রক্ষা অর্থাৎ জেনা ও ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিতে হইলে অগ্রে 

দর্শন বন্ধ করিতে হষ, কারণ দর্শন ভইচুতই স্পর্শনের € আধনিজ্িনের 
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সপে পপাসসসপস  জা শ পাশী শিিটীশি শপ শী শশা ২ শশী পস্ফাপস শিস শিসপপিপীপস্পপাাপপাশা শশী শী শি পাশ শিস শিল্পী পিসসসপপীপস্পিস্পা পা সপ সপ শশিশীগিশীস শিস সী তি 

অনুরাগ জন্যে) সেই জন্যই তাহাৰ আসল মূল__দর্শনকে বন্ধ করিয়াছে, 

স্্লীলোকের জন্য অবরোধ প্রথার-_-পর্দার আড়ালে থাকিবার ব্যবস্থা 

ফরিয়াছে। 

আল্-এস্লাম ১০ সংখ্যা ৬৫৯ পৃষ্ঠায় 'সেরাজগঞ্জের : প্রসিদ্ধ কৰি 

এসমাইল সাহেব অবরোধ গ্রথার বিরুদ্ধে লিখিতেছেন,_-“ব্যভিচার 

জ্িনিষটাই অবরোধের নিভৃত কক্ষেই হইয়া থাকে । প্রান্তরে, উদ্ানে) 

মসজেদে, ঈদগাহে, বর্সভার, প্রকাশ্যে বা জনসমাজের ঢোখের সম্মুহে 

কখনও এই মহাপাপের অনুষ্টান হয় না। ইহার অনুষ্ঠান অনেক সমরই 

ঘোমটার ভিতরে এবং অন্তঃপুরের নিভৃত বক্ষে |” 

আমর| বলি-_“মসজেদ, ঈদগাহ ও ধন্ধ্সভায় ব্যভিচার মহাপাপের 

অনুষ্টান হয় না" একথা সত্য, এমন কি তথায় পাপদৃষ্টিরও স্থযোগ হয় না, 
কিছু নিঙ্জন প্রান্তরে ও উদ্ভানের লতাকুঞ্জে এবং গাছপালার আড়ালে 

এঁ পাপানুষ্ঠানের স্থুযোগ খুবই ঘটিয়৷ থাকে, কলিকাত| ঈডনগাডেনে 
যে সকল মহিলা হওয়া খাইয়া স্ফুপ্তি করিয়া বেড়ান, উদ্ভানের গাছপালার 

আড়ালে তাহাদের পাপাভিনয়ের বীভৎস দৃশ্য সময় সময় উদ্যান- 

পধ্যাটকগণের দৃিপথে পতিত হইরা থাকে । যাহাদের মধ্যে অবরোধ- 

প্রথা নাই, তাহারা অবৈধ উপ|য়ে স্বযোগমত যগ্র তত্র পাপাভিলাষ 

পূর্ণ করিবার স্থবোগ পায়, কাজেই তাহাদের মধ্যে বাজারে কুল্টা বোধ 
হয় তত দেখা যায় না, বি তাই বলিয়া যে ভাহাদের মধ্যে বুলটাণ 

খ্যা বেশী নয় এবথা কৰি সাহেবকে কে বলিল ? 

স্ালোকের পর্দা লইয়া এত টানাটানি কেন? পর্দ। তুলিয়া 
উদাস গরুর মত যন্ত্র তত্র অবলা জান্তিকে ছাড়িরা দিলে তাহারা ৰে, 

ঈমানের একটি শ্রেষ্ঠ শাখা লজ্ভ/সয়মকে হারাইয়া ফেলিবে তাহাতে 
আর আশ্ধ্য কি? নব্য শিক্ষিত যুবকগণ হাত বগল পুরিয়া 
রাস্তা ও ঘাটে মাঠে হ্েড়াইতে চান, এমন কি স্ত্রীকে অন্য 

পুরুষের সহিষ্ত মেশামেশি করিক্তেও বাজী, স্্ীকে ইচ্ছামণ্ত যেখানে 



88৪8 আহলে হাদিস। 
সী ক আপ পপ পপ আপা শা স্প্পী পপ সি পপ পাপ আদ শিপ শপে শপ পা পাপা সস 

সেখানে যাইবার ও হাটে মাঠে; হাঁওয়ঃ খাইয়৷ বেড়াইবার জন্যও 
রাজী গ্ৰাহাদের নিকট ইহারই নাম উদারতা, ইহাই স্ত্রীলোকের স্বাধীনত] | 

এসলাম উদারতা ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু ওরূপ বীভৎস 
উদারতা ও স্বাধীন্ভাকে এসলাম ঘোর নির্লজ্জ বলিয়। নিন্দা করে-_ 
এসলাম কখনই উহার সমর্থন করে না । সম্ভবত; কবি সিরাজী সাহেব 

সত্রীজাতির ওরপ স্বাধীনতা দিতে নারাজ। 
কৰি সিরাজী সাহেব বলেন,_-“এসলাম, স্ত্রীলোকদিগের অবরোধের 

ৰিরোধী এবং স্বাধীনতার পক্ষপাতী ।” আমর! ষলি, এসলাম স্বাধীনতার 

পক্ষপাতী বটে, কিন্তু অবরোধের বিরোধী নহে। হা তবে একান্ত 

আবশ্ুক শ্থলেও স্ত্রীলোকের! পর্দার সহিভ আদ বাহিরে যাইতে পারিবে 

না, এসলাম এরূপ অবরোধের বিরোধী বটে, কিন্তু এরূপ অবরোধ, অভিজ্ঞ 

মুসলমানদিগের কেহই স্বীকার করেন না । 
. আৰশ্যক স্থলে চাদর গায়ে দিয়া বাহিরে যাওয়া) নামাজের জন্য মসজেদ 

ও ঈদগাহে যাওয়া, আহত সৈনিকদিগের সেবাশু শ্রী. করা, হজরত 

আয়েশার (রাঃ) যুদ্ধে বহির্গত হওয়া, ছাহাধিয়া স্ীলোকগণ হাদিস 

রেওয়ায়েত করা, এ সমস্ত বিষয়ে কবি সিরাজী সাহেব যাহা ৰলিয়াছেন, 

তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু উহা অবরোধ প্রথার বিপক্ষে দলিল নহে, 

বরং তাহার অনেক কথাই অবরোধ-প্রথার স্বপক্ষের স্পস্ট দলিল। 

আবু দাউদ কেতাবোছছালাত ৮৪ পৃঃ; 

৩৫১৯ ৩৫) 58১ ০৯ সি ৪ ১৬০০ ১ 
«“তোমর! জ্ীলোকগণকে মসজেদ্দে যাইতে নিষেধ করিও না, বরং 

তাহাদের গুহই তাহাদের পক্ষে উত্তম।” 

আবু দাউদ এ পৃষ্ট| ;-_ 

১০ 58 ও) 9৮০ ৩০ ৪ ৪ ও 8৮১০] 89.) 
(851 3 (6) 9. ১০০ ০০৫৪ ০:১৩ ও 9০3 & 



আহলে হাদিস। 8৪৫ 
বত লাম আজ শত ০ হী শর ৩ম পপ পপ রি ০০০১৩ লি কী নিন 

“ভ্রীলোকের নামাজ আপন বাটার ভিতর উঠানে পড়! অপেক্ষা তাহার 
নিজের ঘরের ভিতর পভাই উত্তম, আরও সেই ঘরের ভিতর পড়া অপেক্ষা, 

সেই ঘরের মধ্যে তাহার নিজের যে কুঠরি আছে তাহার মধ্যে পড়াই 
উত্তম ।৮ 

দেখুন মসজেদ খোদার ঘর এবং ভীহার উপাসন! গৃহ হইলেও 
স্্রীলোকগণকে আপন গুছে এমন কি কুঠরির মধ্যে নামাজ পড়াই উত্তম, 

ই্াদ্ারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, স্ত্রীলোকগণকে একান্ত আবশ্যক 
ব্যতীত গুহের বাহির হওয়া নিষিদ্ধ, তাহাদের জন্য অবরোধ-প্রথাই 
বিহিত। 

আবু দাউদ ৮৪ পৃষ্ঠা ;__ 
(9 ৬৯ ১৯৫) ৩09 ০৯ ৮৯৮] &0] ৮০155 5 

০") 

স্থল (সঃ) বলিয়াছেন, অল্লীর বীদীগণকে মসজেদে যাইতে নিষেধ 

করিও না৷ তৰে তাহারা মলিনভাবে মলিন বেশে বাহির হউক, তাহার! 

স্থগন্ধাদ্রব্য মাথিয়৷ যেন বাহির না হয়। 

ফতহোলবারি দ্বিতীয় জেলেদ ২৩৭ পৃঃ; 

35 ভা নি১৬ ৬১৯১ ৪81991০৮825 
৮291 8৯১০ ০৮4৮1) &14) 414 ০ ৪29 ০৮১৪৮০ 

919 ০০০] ৬৯৫ ৪5৫] 8০1১ ০১৩ ৩০ 
০৯১৮৬৮১৯169 ৪১৯ &| 8871 9)4% 5] 
সার মনৰ “খোসবু মাথিয়া সুন্দর কাপড় পরিয়া, (পায়ে বালা ইত্যাদি ) 

ষে গহনা বাহিধ হইয়। থাকে, তাহ! পরিয়া উৎকৃষ্ট বেশডৃষায় সাঁজিয়া 

স্'লোককে ঘরের বাহির হওযা নিষিদ্ধ এবং বাহির হইয়া পুরুঘদেব 



৪৪৬ হলে হাদিস। 

সহিত মেলামেশাও নিনিদ্ধ। | নিত রস্ত আবশ্যুক শ স্থলে এমন কি নামাজের 

জন্য মসজেদ যাইতে হইলেও ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়। চাদরে সমগ্র দেহ 

ট1কিরা, সুগদ্ধ বিধীন, মলিন বেশ লইয়া যাইতে হইবে, এরূপে গেলেও 

পুরুষদের সহিত মেশীমিশি করিতে পারিবে না” আধুনিক সভ্যতায় 
অন্ধ নির্লভ্জ গুলার মত ৰিবিকে সাঁজাইয়! গুজাইয়া বাহিরে ছাড়িয়া দিতে 
পবিত্র এসলাম আদৌ সমর্থন করে না। 

আরও স্ত্রীলোককে আবশ্যক স্থলে বাহিরে যাইতে হইলে, এমন কি 

মসজেদে নামাজ পড়িতে গেলেও স্বামীর নিকট অন্ুমতী লইয়। তবে 

যাইতে হইৰে। বোথারী কেভ্তাবোচছালাত__ 
এ] ২৪] 29৯] ও 16৯9) 810৯] ৬1১৯০) ৯১৪ 

সেস্কীত কেতাঝেচ্ছালাত মধ্যে ঈদের নামাজের বণনা ১২৬ পৃষ্ঠা ;-. 

ওন্মে আতিয়]া বলিতেছেন, আমাদিগকে আদেশ ভইয়াছিল যে, উত্তয় 

ঈদে খতুব্তী রমণী ও পর্দানশীন স্্রীলোকগণকে বাহির করি, তাহারা 

মুসলমানের দলে ও দোওয়াঁ় উপস্থিত থাকিবে তবে খতুবতীগণ নামাজের 

স্থান হইতে দুরে থাকিবে । ওম্মে আতিয়্যা বলেন, আমাদের মধ্য হইতে 

জনৈক! রমণী বলিল হে আল্লার রন্থুল! যদ্দি আমাদের এসজনার চাদর 

ন! থাকে, (তবে সে কিরূপে বাহির হইবে ) বলিলেন, ভাহার সঙ্গিনী 

ভাহাকে আপন চাদরের মধ্যে লইবে। বোখারী ও মোসালম 1” 

এই হাদিস যেমন একদিকে জ্ীলোকগণকে ঈদের দিনে বাহির 

হইবার আদেশ করিতেছে সেইরূপ আ্ীলোকের তবরোধ-প্রথার অর্থাৎ 

পর্দার বাটীর মধ্যে থাকারও সমর্থন করিতেছে, যেহেতু অবরোধ-প্রথা 
ন! থাকিলে পর্দানশীন স্্ীলোক কোথা হইতে আসিল ? 

বোখারীর এক রেওয়ায়েতে আছে) 4২ ৩ 7৫ ৫১৯) ২১০ 
“কুমারীগণকেও তাহাদের পর্দার আডাল রে বাহিরে আনিবার ুকুক 

হইয়াছিল ; আর এক রে৪€য়েতে আছে :-- 

১০২৯] 4795 30192 0১৯৯ এ 



আহলে হাদন। ৪৪৭ 
চে রি চে ০ ২ শপ শপ শিপ শি শশা 

হে নশীশ নবহুব5)%ণােও ফির করিবার ভুবুম হইয়চিল ঃ 

প্রাপ্তবয়স্ক! ঝুমা ও নবযুবভীগণ যদি পর্দার ভিতরে না থাকিত 

তবে তাহাদিগকে পর্দার ঝাহির করিবার অর্থ কি? 

ফতভোলবাি হব খণ্ড ৩২০ প্ঃ, টিটি 

(১০০ 89 ১০স১৯)] 9 (3-, | 5] 9122 (০০ ৬০] 4৪ 9 

443 (.0$1 ৩)০| (৮৪ ২51১991 

এই হাদিস অনুসারে নব্যুবতী ও পর্দশশীন রমণীগণকে বাহির হওয়। 

নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইভেছে, ই উদ প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ে অনুমতি 
আছে, সেজন্য বাহির হইতে পাবে !” 

বলা বাছল্য বয়স্ক! কুমারী, যুবতী ও স্ুন্দক্ী রমণীকে সাধারণ কার্যে 

পরদার বাহির হওয়। একেবারেই নিষিদ্ধ, বৃদ্ধ স্রীলোকগণ যাঁইলে দোষ 
নাই । তবে স্ত্রীলোককে জেহাদের জন্য সমুদ্রপথে গমন, যুদ্ধে পাঁনি 
সরবরাহ, আহত ও গাড়িতের শুশ্দঝ৷ করা, রণভূমি হইতে আহত ও নিহত 
ব্যক্তিকে উঠাইয়া আনা সবই সিদ্ধ, ( বোখারী বাবোল জেহাদ )। 

বোখারা কেতাবোল দায়েন,--45%] ৮৬ ০৬৯ ৩০ ৪19] ৮1 

মধ্যে আছে ;-- 

4101 ৬51০ ১৪ ০19১ এতে মরিস 

০3 ৮ এ ০3 8১05 8)০০ ৪ (০9 পাশ 

৮2১ 1549 (5৩)--৭] 51০ ১৮, [5 ৪ ও ০১9 ১০ 

(14৮51 

«একজন স্ত্রীলৌক বলিলেন আমার ভগ্মিপতি ১২ বারটি যুদ্ধে হজরতের 

(সঃ) সহিত ছিলেন আমার ভগ্পা ৬ ছয়টি যুদ্ধে তাহার সহিত ছিল। 

স্নীলোকটি নৌ [ন), আসক সী্ডতের সেন। ও আহত লোকের ওষধ প্রদান 

ভবিঞম 



8৪৮ আহলে ছাদিন। 

 কতহোপবারি ২য় জেলেদ ৩২০ পৃঃ. 
31) 819 1১০15৯ ০৪ [5] ০ ৩৮৭ ০৭ ৩ ৬৪ 
১ 9191) ৮5৯0০০5৮151 ৮৯৩ ০৬৯১০ 
০ ০০০ ৮%| 6৭ ০1১] 8১১ ৩০) ৪৩ ৬০9 

৬৯) 

“এই হাদিস অনুসারে স্ত্রীলোক পরপুরুষের ইথধ তাহার নিকটে 
উপস্থিত করিয়৷ দিতে পারে, স্পর্শ না করিয়া রোগীর শুশ্নষা করিতে 

পারে, তবে সে জন্য স্পর্শ করিবার একান্ত আবশ্যুক হইলে স্পর্শ করা যাঁয়, 

আশঙ্কা যদি না থাকে তবেই, নচেও নহে ।” 

£০7219 ৫৪০০৩ খা ৬২ ১১] ৩] ৯১৬ ০৮৪ 

১] ও ২5১191299৩1 41১91 
প্রন্থূল (সঃ) বলিয়াছেন, নিতান্ত নিরুপায় না হইলে স্ত্রীলোক বাহিরে 

যাইতে পারে না, অর্থাৎ তাহার যদি কাধ্য করিবার কোন খাদেম না থাকে, 

তবেই আবশ্যক হেতু বাহিরে যাইবে, কিন্তু যাহার খাদিম আছে সে যাইতে 

পারিবে না, ই! তবে ঢুই ঈদে স্ত্রীলোক মাত্রেই বাহির হইবে । তব্রানি 
এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন ।৮ 

মেস্কাভ,_) ২৭১৫ ২৬৯ পৃঃ; স্ত্রীলোক মাত্রই আগুরত অর্থাৎ 
পদ্দণীর ভিতর রাখিবার জিনিষ ; স্ত্রীলোক যখন খরের বাহির হয়, ভ্খন 

শয়তান তাহার দ্দিকে ঝ1কি মারিয় চাহিয়া দেখে, তেরমজী এই হাদিস 

বর্ণনা করিয়াছেন । 

বোখারী কেতাবোন্নেকাহ,__৬৪১1১০ ৮০] ৫১১২ ০০৪ স্ত্রীলোককে 

আপন আবশ্ঠুক নির্বাহের জন্য বাহির হওয়ার বাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 



আহে হাদি | 8৪৯ 
নি ০০ শপ আগ পপি পপি সপ আভা | বাশি শিপ পা কি আক আত জীপ 

সকল 

হজরত আয়েশ! (রান পয়গম্বর সাহেবের (স্) অন্য প্ী সওদার 

সহিত একরাত্রে বাহির হইলে, হজরত ওমার (রাঃ) দেখিয়! চিনিয়া 

বলিলেন, সওদাস্থ! তূমি আমার নিকট লুকাইয়া থাকিতে পার না, 

( আমি ভোমাকে চিনিয়! লই ) আয়েশ! বলেন, আমি ফিরিয়া হজরতের 

(সঃ) নিকট বলিলাম, তিনি আমার বাঁটীন্চে রাত্রে খানা খাইতে ছিলেন, 

তাহার হস্তে অস্থিময় মাংসখণ্ড ছিল, আমি তাহাকে উক্ত ঘটনার বথ! 

বলিলাম, তাহার উপর অহি নাঁজেল হইতে লাগিল, পরে তিনি বলিলেন, 

৩ 1১স/ ৬৯ 0৯১ ৬ ৬৫) &] ৬1১] ৪ “তোমাদিগকে আল্লাহ 

অনুমতি দিয়াছেন যে, তোমরা আপন আপন আবশ্যক নির্বধাহের জন্য 

বাহিরে যাইবে ।” 

“এই স্থানের বাখ্যায় ফতহোলবারিতে আছে যে, হজরতের (সঃ) 

জীবিতকালে ও তীহায় মৃত্যুর পর তীহাঁর বিৰিগণ হজ্ব ও তওয়াফ করিতে, 

মসজেদে নাম(জ পড়িতে বাহির হইতেন।৮ 

বোখারী, সফরের জন্য কছর নামাজের বণনায় যে হাদিস আনিয়াছেন, 

তাহার সহিত্ত মোসলেম ও আবুদাউদের হাদিস ধিলাইয়া এই অর্থ হয় যে, 

শ্রীলোককে একদ্িনরাতের পথে যাইতে হইলে, আপন স্বামী বা পিতা ও 

জাত। প্রভৃতি নিকট আত্মীয় ( যাঁহাদের সহিত নেক। হারাম ) সঙ্গে লইয়া 

যাইবে, নচেৎ যাওয়া দোরস্ত নহে।” ফতহোলবারি ২য় খণ্ড ৩৮৪ পৃঃ। 

ফলকথা স্সীলোকের! আবশ্যক স্থলে চাদর গায়ে দিয়৷ ঘোমটায় মুখ 
ঢাকিয়া বাহিরে যাইতে পারে । নচেৎ তাহাদের জন্য অবরোধ-প্রথার অর্থাৎ 

পদ্দণার আড়ালে থাকিয়৷ শিক্ষায় বঞ্চিত থাকিবার কোন কারণ নাই, 
তাহারা মোক্তব ও বিদ্ভালয়ে যাইতে পারে । তবে বয়োবুদ্ধির সহিত 

বয়সের তারতম্য অনুসারে পদ্দণীর সহিত বাহির হইতে হইবে ।” 

চি 



এ পপ পপি সপ শপ 

সুর] ফাতেহা ব্যতীত নামাজ মিদ্ধ নহে 

আমাদের হানিফী ভ্রানুগণ বলিয়া থাঞফ্ষেন, নামাজ মধ্যে মোক্তীদীগণ 

স্বর! ফাঁতেহা পাঠ করিলে, তাহাদের সেই নামাজ খোদার নিকট কবুল 

হইবে না। স্থরা ফাতেহ! পাঠ করিলে পরকালে খোদার আদেশে ফাতেহা 

ক্বুরা পাঁঠকারী মোক্তাদীর মুখে অগ্নিশিখা প্রবেশ করান যাইবে, এক 

সত্যান্বেধী আহলে হাদিসগণ বলিয়া! থাকেন, একেলা হউক, কিম্বা 

মোক্তাদি অবস্থায় হউক, যে কোন অবস্থায় নামাজে স্থর! ফাতেহা পাঠ 

পরিত্যাগ করিলে, তাহার নামাজ খোদার নিকট গ্রুহনীয় নহে। এই 

উভয় সূত্র উদ্ধাপন করতঃ সুন্সমভাবে তত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, 
ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, বেনামাজী নাম ধারণ অপেক্ষা মুখে অগ্নিশিখা 

ধারণকারী নামাজী হওয়াই সর্ববতোভাবে কর্তব্য । যেহেতু বেনামাজীবৃন্দ 
এসলাম ধর্মের বহিভূতি এবং খোদার শ্রীবলতম শত্র। পরকালে খোদার 
আদেশে বেনামাজী চিয্নকাঁল দৌজখানলে দশ্বীভৃভ হইতে থাকিবে। 
সত্যই কি মোক্তাদিবুন্দ শ্বুরা ফাতেহাযোগে নামাজ পাঠ করিলে তাহাদের 

মুখে অগ্নিশিখা! ধারণ করিতে হইবে? বাস্তবিক কি ফাতেহা স্থুরা 
ংযোগে নামাজ পাঠকারী মোক্তা'দী, ন্যায় বিচারক খোদাতায়ালার কোপা- 

দেশে ঈদৃশ ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে? না, কখনই না। 
এমত অসঙ্গত শাস্তির বিষয় উল্লেখ রা দুরের কথা, কল্পনায় ধারণা করিতেও 
পারা যায় না। আমর! সহি মরফু হাদিস হইতে প্রমাণ করতঃ আচ্ছেয় 

পাঠকবুন্দকে দেখাইতে চেষ্টা করিবে যে, স্থরা ফাতেহা সংযোগে নামাজ 
পাঠ না করিলে কাহারও নামাজ সিদ্ধ হইবে লা । পরম কারুণিক আল্লাহ্ 

ভায়ালা সততই সত্যের সাহায্যকারী । 

১। সাহাবী মহাঝু! ওবায়দা বিন ছাঁমেতের উক্তি,_প্রেরিত পুরুষ 

(সঃ) বলিয়াছেন, যে বাক্কি সুরা ফাতেহা সংযোগে নামাজ পাঠ আবস্ক না 
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করে, সাহার নামাজ খোদার নিকষ গ্রহণ যোগ্য নহে। 

(বোখারী ও মোসলেম ) 

২) সাহাবী ওবায়দা বেনে ছামেত হইতে বণিত,__তিনি বলিতেছেন 
একদা আমরা প্রেরিত পুরুষ পয়গম্থুর (সঃ) সাহেবের পশ্চাতে 

ফজরের নামাজ পাঠ করিতেছিলাম, প্রেরিত পুরুষ (সঃ) কোরাণ শরিকফেন 

কিয়দংশ পাঁঠি করিতে সাতিশয় কষ্টানুভব করিলেন । নামাজ পাঠ সাঙ্গ 

হইলে, রম্থলুল্লাহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বোধহয় নামাজ পাঠকালে 

তোমরা! আমার পশ্চাতে পাঠ করিতেছিলে ? আমরা বলিলাম, হা৷ রম্থুলুল্লা 

নিশ্চয় আমরা পাঁঠ করিতেছিলাম। আমাদিগকে রন্ুলুল্লাহ আদেশ 

প্রদান করিলেন, হে মোক্তাদিবুন্দ ! তোমরা এমামের পশ্চাতে স্ব» 

ফাতেহা ব্যতীত অন্য কিছুই পাঠ করিও না। শিশ্চয় (ভাত থাক) 
যে নামাজের মধ্যে সুরা ফাডেহা পাঠ না করে, তাহার নামাজ হবে না। 

( আবুদাউদ, তৃূমিজি ও নাসাই ) 

৩। সাহাবী মহান্্া অবুহারায়রার উক্তি,--পয়গম্বর সাহেব আদেশ 
করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নামীজ পাঠ করিল, অথচ নামাজে সুরা ফাতেহা 

পাঠে বিরত রহিল, তাহার নামাজ অসম্পূর্ণ! অসম্পূর্ণ !! অসম্পূর্ণ 1! 

( মোসলেম, তৃমিজি, নাসাই) বোখারী ও জুজুল্ কেরাত ) 

৪। মহাত্মা সাহাবী আবুহোরায়রা হইতে বণিই,- প্রেরিত পুরুষ 

পয়গন্ধর (সঃ) সাহেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুর! ফাতেহা ব্যতীত নামাজ 

পাঠ সাঙ্গ করিল, তাহার নাগাজ বিনষ্ট ! বিনষ্ট 1! বিনষ্ট !!! 

( মোসলেম ) 

€ | মহাত্মা ওমর বেনে ছোহয়ামের উক্তি ;_-সাহাবী আবঙুল্ল। বেনে 

মোগাফফাল বলিয়াছেন,__নামাজি জোহর ও আছর নামাজদ্বয় পাঠাবন্থায় 
১ম দুই রেকাতের প্রত্যেক রেকাতে মরা ফাতেহা ও তত্সহ অন্য একটি 

স্থরা পাঠ করিবে এবং শেষ রেকাতদ্বয়ের প্রত্যেক রেকাতে কেবলমাত্র 

সরা ফান্তেহা পাঠ কবিবে | ( এমাম বয়তকি- _কেতাবুল কেনাহ ) 
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৬। মহাত্ম। এমরান বেনে হোসাইনের উক্তি,__-ঠিনি বলিভেছে, তছেন, 
«সেই পর্য্যন্ত মুসলমানের নামাজ পবিজ্জ নহে, যে পধ্যন্ত নামাজী স্বীয় 
নামাজ মধ্যে অজু, রুকু, সেজদ| আদায় ন! করিবে এবং স্থুরা ফাতেহা পাঠ 

না করিবে” সেই নামাজী একাকী অবস্থায় হউক, অথবা মোক্তাদি অবস্থায় 

হউক। নিশ্চয় অপবিত্র নামাজ পরকালের সম্বল নহে। 

৭। সাহাবী মহাতসা আবুদদ্দ | বলিয়াছেন,__-একাকী অবস্থায় হও, 

অথবা মোক্তাদি অবস্থায় হও, কখনও নামাজ পাঠ মধ্যে সুরা ফাতেহা পাও 

পরিত্যাগ করিও না। 

মহোদয়গণ ! মোক্তাদির স্তরা ফাতেহা পাঠ কর সম্বন্ধীয় প্রাপ্ক্ত 

প্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য যথেষ্ট প্রমাণ ও মরফু হাদিস বিদ্কমান। পুণ্যাত্মা 
মৌসলেমাচাধ্যহজরত ওমর, ওসমান, আলি, আবব'ছ, মাআাজ (রাঃ) প্রভৃতি 

মরফু হাদিস অন্বেষণকারী মনিষীবৃন্দও এমামের পশ্বাদন্াঁ মৌক্তাদিকে 
সুরা ফাতেহা! পাঠ কর! সম্বন্ধীয় বহুবিধ হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, এবং 

মোক্তাদিকে স্থুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজেব বলিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে 
উল্লেখ পরিত্যাগ করা হইল। 

এই উত্তমাদেশ এমাম শাফেয়ীর ও এমাঁম আউজায়ীর। তৎপর 

পৃথিবীস্থ হানিফী ভ্রাতৃবৃন্দ যে মহাপুরুষকে জগতের পীররূপে মান্য করিয়া 

থাকেন, সেই খোদার প্রিয়ভক্ত শ্রেষ্ঠ দাস মহাত্মা হজরত আবুল কাদের 
জিলানী (রঃ) সাহেব গনিয়াতুততালেৰিন' নামীয় স্বীয় আরবী গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন ;-- 

অর্থাৎ ১€টী কাঁধ্য নামাজ পাঠের অঙ্গীডৃত। অর্থাৎ যে ১টি 

কার্ষ্য দ্বারা আরম্ত না করিলে নামাজ সিদ্ধ হইবে না, তন্মাধ্যে স্থস্থাবস্থায় 

দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পাঠ করা, আল্লাহোআকবর শব্দে নামাজে এহরাম 

বন্ধন করা, এবং স্কুরা ফাতেহা সংযোগে নামাজ পাঠকরা ইত্যাদি ইত্যাদি । 
উপরোক্ত প্রমাণ সমূহ হারা জ্ঞাত হওয়! যায় যে, স্থরা ফাতেহা পাঠ 

পরিভ্ভাগ করিলে কি এমাম কি মোক্তাদি কাহারও নামাজ খোদার নিকট 



আহলে হাদিস। ৪৫৩ 
পপ শসা সীপপশস। সস পারব ররর পপস্্ত-. া-০.০-০_ সত ০৮ 

গৃহীন্ত হইবে না । প্রিয় পাঠক! আহলে হাদিসগণ যে সমস্ত অকাট্য 
প্রমাণ দ্বারা মোক্তাদিকে স্থুরা ফাতেহা পাঠ করিতে সদযুক্তি শ্রাদান 
করিয়া থাকেন । উপরে তাহার কতিপয় প্রমাণ প্রদত্ত হইল। এক্ষণে 
হানিফী মোজহাবধারীবৃন্দ, যে যে প্রমাণের উপর (অজ্ঞাত বশহঃ) নির্ভর 
করিয়! মোক্তাদিকে শুরা ফাতেহা পাঠ করিতে নিষেধ করেন, ইন্শাল্ল 

তাহার কতিপয় মসলা আগামীতে উদ্ধৃত করিয়! তৎসমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়া অসত্য বিনাশ পূর্বর্বক সত্যকে বঙ্গীয় মুসলমান সম্মুখে সংস্থাপিভ 
করিব। 

(ক্রমশঃ) 

খাদেমুল আহুলে হাদিস-_ 

মোহাম্মাদ আবছুর রজ্জাঁক সওদাগর 

জামালগঞ্জ, বগুড়া। 

০ ০ 

তারাবির তাহকিক। 

প্রিয় পাঠক ! পবিব্র রমজান উপস্থিত। আন্থন আজ আমরা 

তারাবীর তাহকিকে প্রবৃত্ত হই। ধর্মগুরু হজরত মোহাদ্মাদ (দঃ) ও 

তদীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ সাহাবাগণ কত রেকাত তারাবিহ পড়িয়াছেন, রমজান 

মাসে আমাদিগকে কত রেকাত পড়িতে আদেশ করিয়াছেন, আসন্ন 

আমর! তৎ তাহৰিকে আত্মনিয়োগ করি । হাদিস-বিশারদ মহাক্মাগণের 

্রস্থাবলী হইতে তারাবিহ সংক্রান্ত সহি সনদযুক্ত ভাদিসগুলির অন্বেষণ 

করিয়। 'দেখি--মামাদিগকে কত রেকাত তারাবিহ পড়িতে হইবে! 

সহি হাদিস গুলি আমাদিগকে প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিত আভাষে ষে কয় রেকাত 

'ঈারাবিহ পাঠের শিক্ষা দিবে জামরা সেই কয় রেকাুই পড়িব। 



8৫8 আহলে হাদিন। 
লেপ নাপিপপিসিসস। 

মিসরের ছাপা সহি বোখারী শ্ররিফের ১ম খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং 
দিল্পীর ছাপা সহি মোসলেম শরিফের ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা তারাবীহ 
ক্রান্ত অত্র সহি হাদিসটা পরিদৃশ্ট হয়,._ 

ওর জপ ওর ধের 4 1 পর্ণ বি রা বর 

823৬ র &)| ৬৯৯১) ১. ৬: ৪৬1০ গু ৬০ 

(541 ১৯) 8০4 454৫ ৫554) * ১৮৪) 

1 তে শণাতি 

6 ৮৬৫০৬ ৫ 9৮55) ও ৮775 505 জহি 
৮৪ ৮ তে তপ্ত 1 71৮4 পা তরি ৩ রদ তি €র্দি এ চেন ৩ 

৪9 ৪১০০ ১৪০৭ ১০532 5305 ৩৮০) ৬ ০2)? 

তে 4 ৮ রে 

- ৬৮৮৯ এসএ] 

অর্থ-_“আবু সাল্মাহ বেনে আবদুররহমান হইতে ব্িত,-_তিনি হজ- 

রত আয়েশ! (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রমজান শরিফে হজরত র্হলুল্লার 

(সঃ) নামাজ কিরূপ ছিল?” উত্তরে হজরত আয়েশ! (রাঃ) বলিলেন,__ 
তিনি রমজানে ও অগ্য সময়ে এগার রেকাতের বেশী পড়িতেন না ।” 

পাঠক ! আবু ছালমার গ্রশ্মে জননী আয়েশা (রাঃ) যে উত্তর দিয়া- 

হেন, তদ্দারা এগার রেকাত তারবিই সহি সাব্যস্ত হইতেছে । হজয়ত কি 

রমজান কি গায়ের রমজান সকল সময়েই এগার রেকাত পড়িতেন ; তীহার 

সেই নামাঞ্জ, রমজানে তারাবিহ এবং গায়ের রমজানে তাহাজ্ভদ বলিয়। 

কথিত। 

দিল্লীর ছাপা মোয়ান্তা এমান মালেকের ৪০ পৃষ্ঠায় তারাবিহ সংক্রান্ত 
অত্র সাঁহ হাদিসটি উক্ত হইয়াছে,__ 

"০ রর পা রড ৭4 

০১০০৯ (৬/£ ১৬৪ 9০1 616 ৫১] ১3 এ পা , 0] রি 



হি হাদস। ৪8৫৫ 
স্পা? শী পপি 
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- ৬৩ ১ ৪০, 8৯০ ৮০১৯, রঃ 

মহাজ্া! সায়েব হইতে বণিত, তিনি বলিয়াছেন,-_-«ওবাই এবনে 
কাআীব এবং তামিম দারার প্রতি হজরত ওমর (রাঃ) আদেশ করিয়াছিলেন, 
তাহারা যেন সকলকে এগার রেকাত ( ভারাৰিহ ) পড়ান ।” 

পাঠক ! ইভ্যাগ্রে আবু ছাল্মার বণিত হাদিসে জননী আয়েশার 

(রাঃ) উক্তিতে স্বয়ং রস্ুলুলার (সঃ) এগার রেকাত তারাবিহ পাঠের বথ! 

শুমিয়াছেন। এক্ষণ সেই মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মাদ (সঃ) এর অন্যতম 

(পাশ্বচর) খলিফা হজরত ওমরের (রা) স্বয়ং এগার রেকাত তারাৰিহ পছ্ধ! 

ও সকলকে পড়াইতে এমাম দ্বয়কে আদেশ দেওয়ার সহি প্রমাণ উপরুত্ত 

মহাত্মা! ছায়েবের বণিত হাদিস হইতে গ্রহণ করুন! এস্লে প্রশ্ন উঠ্চিতে 
পারে, ছায়েবের হাদিসে স্বয়ং হজরত ওমরের (রাঃ) এগার রেকাত 

তারাবিহ পড়ার ভ কোন উল্লেখ নাই, বরং হজরন্ত ওমর (রাঃ), ওবাই এবনে 

কাআব ও তমিম দ্বারী ( এমামদ্বয়)কে আদেশ করিয়াছিলেন, তোমরা 

সকলকে এগার রেকাত তারাবির নামাজ পড়াইও্ড। পাঠক! অত্র প্রশ্নের 

দ্বারা আমল! কি সন্দিহান হইধ যে, হজরত ওরম (রাঃ) হযত এগার রেকাড 

পড়িতেন না? না, কখনই না। তিনি যদি এগার রেকাত ভারাবিহ 
পড়া সহি না| জানিতেন এবং স্বয়ং না পড়িতেন, তবে কখনই এমামহ্থয়কে 

তদ্রুপ আদেশ করিতেন না। আমাদের হানিফী জ্ঞাতুগণ কোন্ সহি 

দলিল অনুসারে যে কুড়ি রেকাঁ তারাবিহ-প্রথা-প্রচলন করিয়াছেন, 

তাহারাই জানেন । কুতি রেকাত তারাবিহ পড়িবার কোন সহি সনদযুক্তু 

হাদিস নাই, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। 

মোহাম্মাদ মুছা । 



৪৫৬ আহলে ভাদিস 
স্পা শি শী শশা শিপ পা সপ জাজ পা | পপ লাপ্ প্র | সক শি শি শিস পপ জ্া পণ পাল শাপলা শ্ অব পপ  াসাস্াশীপপোপীপ শা সপ পা 

জাগাঁও আমায় স্বামি ! 

বিশ্ব-জগত পুজিছে তোমায়, 
ঘুষায়ে শুধু আমি ! 

জাগাও আমায় স্বামি! 

(২) 
ঘুমায়ে ঘুমায়ে কাটিল ৰেলা, 

হ'লনাত নাথ আমার খেলা, 

কি মুখ লইরে দাড়াৰ সামনে, 
তাঁবি দিবস যা! 

জাগাও আঙায় স্বাসি ! 

(৬) 
খেলার সঙ্গী আছিল যারা, 

খেলিয়৷ চলিম্ব! বেতেছে ভারা, 

ৰিভোর নিদ্রায় একাকী পৃত্তিয়। 

রৰ কি গুধু আসি, 
জাগাও আমায় স্বামি! 

(৪) 
পুজিতে জিতে সেবিতে তোমায়, 
দয়া করে নাথ,--জাগাও আৰায়, 

আর়---খেফিভে তোমায় প্রেমের খেলা ; 

-_তাহারি আমি কামী। 

জাগাও আমায় স্বামি ! 

মোহাম্মাদ সাদরুল ওল! ! 



আহণে হার্দিস ৪৫৭ 

মসায়েলে ঈদল ফেতর। 

81০ 41 ১৪০ 4] ০)9) ১/ ০ ৮১/৪০ (৩ ৩০০ 

145৩] ১525 758] ১9 ০৯ (এ 
এবনে আববাছ (রাঃ) হইতে বণিত, তিনি বলিয়াছেন,_-“নবি করিম 

(সঃ) ঈদে।ল ফেতেরের ও ঈদোজ্জোহার দিনে গোসল করিতেন ।” অত্র 

হাদিস দ্বারা উভয় ঈদের দিনে ঈদের নামাজের পুর্বে গোসল কর! সেম 

সাব্যস্ত হইতেছে। 

৮9 ৮৫০ 4] ২5৩ (9৯] ০91 ৮৮৫০ 2 ৩০০ 

৪ ১ ১9 ৮ ০ ৭ ০:৮৫) ৮৪৮ )থা ৩৪০৭ 
0) এ (420 9 

হজরত এবনে আববাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, “নবি করিম (সঃ) 

ঈদের দিবস বাহির হইয়। (ঈদগাহে যাইয়া) দুই রেকাত নামাজ 

পড়িলেন ; উহার অগ্ডরে ও পরে কোন নামাজ পড়েন নাই। তীহার 

সহিত হজরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন। অত্র হাদিস দ্বারা উভয় ঈদের 
নামাজের পূর্বেব বাপরে সোননত কি নফল কৌন নামাজ নাই সাব্যস্ত 

হইতেছে। 

৬০ ৩ 6১২5 $৯ ০০০৫৬] এ] (১৯ (5 
হজরত এবনে ওমর হইতে বণিত। তিনি বলিয়াছেন,_-,নবি করিম 

(সঃ) ঈদগাহে পদত্রজে গমন করিতেন এবং পদক্রজে প্র্রাবৃন্ত হইতেন।” 

অত্র হাদিস দ্বারা হটিয়৷ ঈদগাহে যাওয়! ও গরত্যাবর্ভন করা সোরহ সান্যন্তু 
ভাতে । 



6৫৮ আলে চাদিল। 

১৪৮ গা ডি ০৮৭৩ 0) 4 9৬ (52 ১1 ৩ (১5 
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৪০ 1] ১৭ 

ভাবা__হজবত জাবের বেনে ছাঁম"হ হইতে বরিত,। তিনি বলিয়া- 
ছেন,--“আমি নবি করিমের (সঃ) সহিত উভয় ঈদের নামাজ বন্ুবার 

পড়িরাছি । কিন্তু আজান ও তক্বিরের সাঁইত কখনও পড়ি নাই।” 

ঈদের নামাজের পূর্বে আজান বা কবির নাই, তাহ অত্র হারিস দ্বার 

সাব্যস্ত হইতেছে । 

৮00 টি ৮০৯৯ (৩)০ £ ১) ()০ ৭ ৬১ )৯০ (০ 

৮ 729] . 945) (13 41০ 8৭9] ১5০ 441 ১৪৯ 

[৮৫৬ ৮১ ০ 51)৯19 8১৯ এ এ ৮৯৯৪ ৪9৭] ও 
ওমর বেনে সৌওয়ায়েব হইতে বখিত,। তিনি নিজের পিতা হইতে 

তিনি উহার পিতামহ (দাদা) হইতে, তিনি বলিরাছেন,-_মাল্লার নবি 

( হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ) বলিয়াছেন.-ঈীদোল কেভেরে সাহ তক্বির 

প্রথম রেকাতে কেরাতের পূর্বে, ও পাঁচ তকবির দ্বিহীয় রেকাতে কেরাতের 
অগে।” 

০1৮ (১3১০ | ৫4) ৮১2৩ (৬) ৪ ০১/০ (৩)০ 
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3৮819 12৯৪ ৩] ও চি 8৫1০ 411 ৮০০ 210] ০)9০ ) 
০০ 913 এস ১9 ৮908 ৮8৪ 12৮ ০৪৪ 

9০৪01 (8519 &০ 1] 

ওমর খাত্তব, আবু অকেদ লাগছিকে গ্রিজ্সা করিলেন, “রসুলুল্লাহ 

(স:) ঈদোজ্জোহা ও উিদোনফেতেরের নামাজে ক্সোন স্থরা পাঠ করিতেন ? 



আহলে হাদিন। ৪৫৯ 

(উত্তরে) তিনি ঝলিলেন,_-১ম রেকাতে স্থুরা 'কাফ' ও ২য় রেকাতে স্থরা 
“কামার ! দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে বণিত হইযাছে,_হজরত ১ম রেকাতে 

“ছাবেবহ্ছমা” ও ২য় রেকাতে 'হাল্আাতাকা' সরা পাঠ করিতেন। 

১৭ 1১ ৪০৯) ৭ 152 ৩ ১৪৭1 (9০৭ 
হজরত ওমর হইতে বণিত,__রস্থুলুল্তাহ (সঃ) ঈদের দিনে এক রাস্তা 

দিয়! যাঁইতেন এবং দ্বিতীয় ব্াস্ত! দিয়া গ্রত্যাবর্জন করিতেন ।” 

19 2415 81] (5৮০ 451 ০9৯) ৩/৮ ০ 0) ০ ৬০ 
(5) 152)| 29) ০1) (10 (৯ )5] 1555 ১ 

হজরত আনেছ হইতে বগিত,_রস্থুলুল্লা (সা) ঈীদোলফেতেরের দিনে 
( ঈদগাহে ) খোরমা না খাইয়া যাইনেন না। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে 

আসিয়াছে, তিনি বিজোড় খোরমা খাইতেন। 

র ছাদকা ফেতংরর বিবরণ | 

45) ২৯৩ 84] ০09) ()2)5 ০) (০১৩০ (১) ০ 

+০1১১৯২| ৬০1০০ ৪ )৫5 715) & 9) (14১ ৮০ 
1১): ৮9 ৫০ 

হদরত এবনে আববান হইতে বখি 2 তিনি বলিয়াছেন) রোজাদার 

গণকে বেহুদা এবং ফাহেশ কথা হইতে পাক করিবার ও মিইকিনদিগকে 

আহার দিখার জন্য রনুল্ুলাহ (সং) ছাদ্্কা ফেতর ফরজ করিয়াছেন। 

(হাদিসের শেষ পধ্যন্ত) আত্র হাদিস দ্বারা ছাদকায়ে সেতর, রোজাদারের 

বেভুদ। 'ও ফাহেশ কথার কাফফারা সাব্যস্ত হইতেছে । 

81581 091০ &4| ০৯৮১ ০১৪ ০৩ ১০ ৬] ৩০ 
৪৬ 1 1 21 ছু % 

ও এখ রী তি টি রি 1 )৯- 8 নে কুক 95০1 &9$ *--৮এ 



৪৬০ আহলে হাদিস । 
শপ সপ শ্পাশীস 

পি রর কা 
891০1 এ] 

মহাত্স1! এবনে ওমর হইতে বণিত,__রম্থুলুল্লা (সঃ), এক ছা" পরিমাণ 
খেজুর অথবা বব প্রত্োক মোসলমান আজাদের, গোলামের, পুরুষের 

এবং স্ত্রীলোকের ছেলের ও বয়প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য প্ছাদকায়ে ফেতর" 

ফরজ করিয়াছেন এবং ঈদের নামাজে লোক সবলের বহির্গত হওয়ার 

পূর্বে ছাদ্কা ফেতের আদায় দিতে আদেশ করিয়াছেন । অন্য রেওয়া- 

য়েতে আসিয়াছে, ফেতরা ঈদের নামাজের এক বা ই দিবস পূর্বেবও 

আদায় দেওয়। যাইতে পারে। ( "ছা" প্রচলিত ৮০ শিক্কা সেরের পৌনে 

তিন সেবের যৎ স।মান্য কম) ইঈদের নামাজান্কে ধঈতার। ফেতর] দ্বেন, 

তাহাদের ফেতর! আদায়ই হয় না। 

শওয়ালের ছয় রোজার কিল । 

(১) ৫4০ 410 (৮০) ৬০) ১ এ) ৬] ১21 (54 (০০ 

টি ১19) 92 »)| ১5৪ (০৮ ০)19% ১) ০ (৩৯৯ ৫4 রি 

হজরত আপু আইউৰ আন্ছারী (রাঃ) হইতে বণিত, নবি করিম (সঃ) 

ফরমাইয়াছেন,-_-“যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখিল এবং ( তৎপরবশ্তীঁ ) 

শওয়ালের ছয় রোজা রাখিল, সেই ব্যক্তি যেন এক বসর রোজা রাখিল।» 
ভ্রাতৃগণ, ভমাদিগকে একপ নেখীর কাধ্য হইতে বিরত খাঁকা কখনই 

উচিত লচে | 

হকেতা মোহাম্দণণ হ্ছা। 
2 শত 271৩ নস সহ 2 

ওল শাহ কাছ হালা, তকিল ২ 

শন হন্রিস্পাপরপাসটিগ লা তপু সরু 



আহলে হাদিল। ৪৬১ 
০. শপ িশিশিস্াপীপস্পৌশপি শী পপ না পাপী পিল পিসী পপ পপ শপ শী শি চে ৪ শীন্পি পট শি শি পা আপি ₹.. পিপিপি পলগন্পা সপ | পপাশপাশীশিপিশিশশা শট টি শি শিশির শী 

আবার। 
একে একে বারটী মাস অতিক্রম করিয়া এ দেখ ভ্রাতৃগণ, আমাদের 

প্রিরতম ঈদ আবার আসিতেছে । অগণিত পুণ্য-স্থশোভিত পুণ্যময় 
ঈদ, সহত্র পুণ্যের ভাঁলি বক্ষে ধরিয়া দেখ দেখ, কেমন মৃদুমান্দ্য- 

গতিতে আসিতেছে! এসলাম-জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 

পর্যন্ত যে মহা সন্মিলনীর ঘোষণা পত্র বিতরণ করিতে করিতে আজ 

রমজান-অল্*.মোবারক তোমার সম্মুখে উপস্থিত, দেখ ভ্রাতুগণ, সেই 

আড়ম্বরপুণ্ণ পুণ্যময় ঈদ, রমজান দূতের পম্চাৎ্, পশ্চাতেই আসিতেছে ! 

ঈদ আসিতেছে, ভ্রাতৃগণ_-তৎ্পর হও ! আমাদের পাপ-পঙ্ষিলপ্রলেপিত 

হৃদয়খানিকে এসলামের পৃতধারায় বিধোত করিতে করুণাময় খোদাওয়া- 

ন্দের অনন্ত আশীর্ববাদসহ ঈদ আসিতেছে । অনুপম স্বগাঁ় আনন্দরাশি 
সঙ্গে করিয়া প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমাদের জদি-ক্ষেত্রে সেই মহা- 

নন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়৷ দিতে ঈদ আসিতেছে । প্রস্তুত হ৪ ভ্রাতৃগণ, 

সেই জগদ্বাাগী এালোড়ন বিলোডনের দিন আবার আদিজেছ, এসলামের 

ভক্ত অনুরত্ত মুসলমান আঁমরা- আমাদের বাধিক সম্মিলন তথা মহা- 

সম্মিলনের দিন আসিতেছে । এ মহামিলনক্ষেত্রে আমাদের সর্ববসাধা- 

রণকেই যোগ দিতে হইবে । ভ্রাতৃগণ, আমরা যদি মুসলমান হই, পবিভ্র 

কোরাণের প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস এবং সনান্তন এসলামের প্রতি 

যদি আমাদের আস্থা থাকে, তবে এ মহামিলনক্ষেত্রে আমাদিগকে একি" 

ভুত হইতেই হইবে । এ শুভ সশ্মিলনে যোগ না দিয়া আমরা থাবিতেই 

পারি না। ঈদ আসিতেছে ভ্রাতৃগণ, মহাপুণ্যের দিন আগিতেছে। 

এ দিনের দান, খয়রাত, আমাদিগকে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী করিবে, 

আমাদের হৃদয়ের সহজ পপ দরীভৃত করিবে । আহঙঞব আমাদের ভরা 
একটা মাসর বেোছাঃ যাহাতে নির্দ্লভাবে বিছু সবশে গৃহীত হয 



৪৬২ আহলে হাদিন। 

ভ্রাতৃগণ ! তজ্ভন্য আমাদিগকে সাদকায়ে ফেতিরার ব্যবস্থা করিতেই 

হইবে। অন্যথায় আমাদিগে বিফল মনোরথ হইতে হইবে । 

ভ্রাতৃগণ, এই পবিত্র ঈদ উপলক্ষে, আন্থন আমরা আমাদের একমাত্র 

দিনি আগ্নমন, “আধ্রমনে আহলে হাদি,»গকে জাকাত, ফেতরা, ওসর, 

মুঠি ইত্যাদি সর্বববিধ বায়তোলমাল হইতে সাহাষ্য প্রদান করি। শত 
বাহাছ সহত্র দিনি কেতাব রচনার কাজ, যে আঞ্জমন দ্বার সমাধা হইবে, 

আস্থন আমরা সেই “আগঞ্চমনে আহলে হাদিস”কে সর্ববাঙ্গ সুন্দর কিয়! 

তুলিতে চেস্ট! করি,__নিশ্চয়ই আল্লাপাক আমাদিগকে আঁজ্রে আজীম 
দান করিবেন। 

বিপক্ষ, বিধন্মাঁর দংশনকারী বিষদন্তগুলি চুণ বিচুণ করণ উদ্দেশ্যে 
যে *মাঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালা” বিবিধ উপায অবলম্বন করিছেছে। 

আব্ুন,___বঙ্গীয় আহলে হাদিস ধনকুবেরভ্রাতৃগণ, আমরা একবার সমগ্ি- 

ভাবে তাহার দিকে চলিয়া পড়ি! তাহার গ্থিতি স্থারীন্ের জন্য বিঞি 

ত্যাগ স্বীকার করি। নুবিশাল বঙ্গে আমাদের এগুলি জমাত বিদ্যমান 

থাকিত, আমাদের একমাত্র পত্রিকা একমাত্র আঞ্রমন ধাদ হুচারুবূপে 

পরিচালিত হইতে না পারিল, তবে আমাদের এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান 

কোথায় ? দয়াময় খোদা! আঞ্জমনে আহলে হাদিস যদি তোমার 

প্রকৃত তন্ববাহক হয়, আহলে হাদিস পত্রিকা সহা সত্যই যি তোখার 

অনুরক্ত হয়, তবে তুমিই তাহাদের সহায় সম্বল হইও। আমিন! 

আমিন! আমিন !1! 

মোহাম্মাদ মুছা । 



নাহলে হাস । ৪৬৩ 
শা শাক রি ২ শট শ্পপিশিসিশ শিপ আপা শী পাট আপ্পীিশীপা শা তা পি শপ পপ আপ শট 

ঈমান 
্টমান” শব্দটির অর্থ কি ? বিশ্বপাতা করুণাময় খোদাতায়ালা ও 

তাহার অকৃত্রিম-স্থৃহদ হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফার (দঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন 

করা এবং মুখে তাহ! বাক্য দ্বাঝা প্রকাশ করাকে “ঈমান” বলে। 

বেইমান অর্থাৎ বিশ্বাসশূন্য দেহ জগতের অনর্থক ভার ব্যতীত আর 

বিছুই নহে। যাহাদিগের ধর্মে বিশাস দাই, তাহাদিগকে নাস্তিক বলে। 
খোঁদা'তায়ালা নাণ্তিনদিগকে কঠিন শাস্তি দ্িবেন। তাহাদেয় গোনাহ 

কখনই মাঙ্ভনা করিবেন না । আবাল-বুদ্ধ-বনিতা সকলেরই এই কলেমার 

উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য । 

তাহা এই | “লা এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদর যাসুলুল্লাহ” এখন 

দেখা যাঁউক ইহার অর্থ কি? “খোদাতায়ালা ব্যতীত উপাশ্য নাই, হুসরত 

মোহাম্মাদ (দঃ) তাহার প্রেগিত 1” 

করুণ! পারাবার অশেষ €ণসিন্ধু হজরত ঘোহাম্মাদ (দঃ) নবুওত 
পাইয়। দিখিদিক এই মহানীতির প্রচার করিলেশ। মক্কার অধিবাসীগণ 

যখন পৌন্তলিকতা অঙ্ঞীতান্কারে নিমগ্ন ছিল, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 

তখন জ্ঞান-জ্যোদ্িঃ-গ্রভাবে ইসলামের এই মুল যন্ত্র সাহায্যে সমস্ত 

আরববাসীকে ইসলামের শ।প্তিশিকেতনে আনয়ন করিয়াছিলেন । এইরূপ 

বিশ্বীসেরই শান্তিময় ক্রোড়ে শয়নকরা সকলেরই কর্তৃব্য | 

২। যাহার হৃদয়ে বিশ্বাস নাই, তাহার ধণ্ম ও নাই, যাহার ধন নাই 
তাহার ভক্তি নাই। সে পাঁধণ্ের জীবন যাপন যে অনর্থক, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। যে খোদাকে ভর করে না, সে জগতে সকলকেই 

তৃণব জ্ঞান করে; অক্লেশে পশুযুট্ি অবলম্বন করিয়া খাকে। সে 

জগতে কাহারও নিকট ভাল হইছে পাছে না; কেননা সে সর্নবরা তাহ।র 

ছুশ্ন্ত্রতার তীব্র তাড়নায় উদ্বেলিত হয়া সর্ধর্দা হগ্পথে ধাবমান হয়। 



৪৬৪ অ'হলে হাদিস 

তাই বলিতেছি অসাধু ব্যক্তির জাবনে নিরন্তর অশান্তি। যে চৌধ্যবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াছে, সে ভাবিতেছে, কবে ধরা পড়িবে, কবে তাহাকে 

জেলে যাইতে হহবে, কবে তাহার কপাল ভাঙ্গিবেে এইরূপে তার 

সাধের চুরি, ডুঃখেব ছুরি হইয়। তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে থাকে । আবার 
পানাসক্ত ব্যঞ্ির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সাংসাপিক সুখ কাহাকে বলে, 

সে তাহার লেশ মাত্রও বুঝিতে পারেনা | ম্মেহের পুত্র, কন্যা, শ্্রা 

পিতা, মাতা প্রভৃতি আত্মায় স্বজনের সহবাসে যে বিশুদ্ধ আনন্দ, 

তাহা তাহ!র কপালে জট ন৷। আত্মীয় স্বজনের সহিত ঢুইদ্ সদা- 

লাপের সুযোগ তাহার ঘটিয়া উঠেনা॥। সকলে যখন তাহার দিকে 

অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতে থাকে, তখন সে আপনাকে সংসংসর্গের অযোগ্য 

বিবেচন। করিয়! স্থুরাপায়ী দলে যোগ দেয়। যেরূপ কোন মলভাগুবিহারী 

মক্ষিক! কোন মিষ্টানন-পাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বেশীক্ষণ থাকিতে 
পারে না; মল-গন্ধে মুগ্ধ হইয়। সে ক্ষণকাল পরে আবার মলভাগুবাহীর 

সহিত শুভাগমন করে, উহাদের অবস্থাও তন্রপ। 

ফলতঃ কোন প্রকার পাপাচারণে প্রকৃত স্থখ নাই। উন্মেষে যদিও বা 

বিন্দুমাত্র স্বথ থাকে, তাহ! পরিশেষে পরিতাপে, অনুতাপে শুকাইয়া যাষ। 

অতএব ধর্নাতি যাহাতে দুষিত হয়, পাপপ্রবৃত্তি যাহাতে স্ফত্তি পায় 
পাপাচারে যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে-তাদৃশ কাধ্য করা সর্ববতোভাৰে 

অনুচিত। 

৩। প্রকৃত খোদা প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শক্তি অতি প্রবল। 

খোদা প্রতি ভক্তি থাকিলে কোনও শত্র আমাদের অনিষ্ট করিতে 
সমর্থ হয় না। পুর্বেবই বলিয়।ছি, যেখানে ঈমান আছে, যেখানে ধরব 
আছে। ধণ্মই লোকের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। টাকাকড়ি ধনজন ঘর 

ঝড়ী কিছুই আমাদের সঙ্গে যাইবে না । যদি তোমার ঘনতিমিরাচ্ছন্ন 

কবরকে স্বগাঁয় আলোকে উদ্ভাসিত করিতে চাও, তবে এ পরম কারুণিক 
বিএপতি খোদাতায়ালার পবিত্র কোরাণ ও তখপ্রেরিত পয়গম্বর হর 



আহলে হাদিস। ৪৬৫ 

মোহাম্মদের (দঃ) প্রচলিত বিধিব্যবস্থানুসারে ধর্মপথে অগ্রসর হও ; নতুবা 
পরিত্রাণ নাই। 

খোঁদাতায়ালার স্ষ্ট জীবের প্রতি প্রেম ও খোদাতায়ালার প্রতি 

অনুরাগ, এই দুইটিই ধণ্মের প্রধান লক্ষণ । যাহাতে এই দুইটী গুণের 
সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তঙ্ভন্য সবিশেষ যত করা উচিত। মুখে শুধু 
খোদাকে বিশ্বাস করি বলিলেই কাধ্য সিদ্ধি হইবে না। খোঁদাতায়ালার 

প্রবর্শিত সোজা পথে চলিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে হইবে । 

৪। খোদ| প্রতি ভক্তি মানব প্রকৃতির সর্ধবপ্রধান মনোবৃত্তি। 

ভক্তি মনুষ্ের হৃদয়কন্দর হইতে অস্ফ,ট মধুর প্রার্থনার শবে নিঃশ্ত 
হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, এবং আপনার পথে-_ল্রীতি, দয়া, ম্মেছ 

কৃতজ্ঞতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি বিবিধ পবিব্রভাবের সুখ-মিলনে শক্তি ও 

বিস্তার লাভ করিয়া সেই জগৎপাতা করুণা নিদানের অনস্ত-প্রেমলাগরে 

ঢলিয়৷ পড়ে । জগতে তীহারাই ধন্য, যাহারা আজীবন খোদার অনন্ত 

প্রেম-সাগরে নিমঞ্ভিত। কিন্তু ভাই মোসলেম! এই অমুল্য বস্তু 

খোদাতায়ালার সকল জীবের হৃদয়ে পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিজ্ঞ 

মনিষীগণের মত এই যে, মনুষ্যই ভক্তিমান্ জীব। মনুষ্য ভূমি হইবার 
পর হইতে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়নিহিত ভক্তির স্ফ.রণে 
আপনার স্থষ্টিকর্ভীর অনুসন্ধানে একটু একটু আকুলত। অনুভব করে, 
এবং ক্রমে ক্রমে “বিশ্বীস” আসিয়া তাহার সেই ভক্ষির মাত্র! বাড়াইয়া 

দেয়। ( ক্রমশঃ ) 

আবদুল করিম, মুকল্দপুৰ | 



৪৬৬ আহলে হাদিস। 
৬৯৬০৯ শিপ পা পি জী আপস এ পপ সত পাপা তি 7 শা শপশিস্পী স্পা শী শা ও রা ৭ 

পুথি-দাহিত্য । 
বিগত ১৩২১ সাল হইতে, আমি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের পুখি- 

সাহিত্যের আলোচন! আরন্ত করিয়াছি, এবং প্রায় সাড়ে আট সহস্র পুখির 

মধ্যে আট শত পুথি অংগ্রহ করিয়াছি । সংগৃহীত পুথি সণুহের মধে 

মুনশী মোহাম্মাদ ইয়াকুব আলী মর্ম বিরচিত “জঙ্গনীমা” পুথি খানিই 

সর্ধঘাপেন্ষ! পুরাতন | 

বর্তমান সময়, কলিকাতায় পুথি-সাহিত্যের বাজারে যে সকল মুদ্রিত 

প্জঙ্গনীমা” দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত মুনশী সাহেৰ মরভুমের 

আদি-ভঙঈগনীমার অনেক প্রভেদ । “সাত নকলে আসল খাস্তা” হইয়া, 

আসল-জঙ্গনামার সহিত, আধুনিক 'জঙ্গনামার' ভাষা ও ভাবের অনেক 

পার্থক্য ঘটিয়াছে । ইহা ব্ডীত আসল 'জঙ্গনামার' 'সায়েরের পরিচয় 

পরিচ্ছেদটী, আধুনিক 'জঙ্গনামায়' নাই। 

আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সম্প্রতি তুলট কাগজে লিখিত এক- 

খনি *আসল-ঙ্গনামার' উদ্ধার সাধন করিয়াছি । পুস্তকখানি অভি 

জীর্ণ দশায় প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু উহ! মুনশী সাহেব মরনুমের স্হস্ত 
লিখিত, কি কোন নকল-নবীশের হস্ত লিখিত, তাহ! ৰলা যায় না। 

উক্ত “জঙ্গনামার' সায়েরের পরিচয় পাঠে অবগত হওয়া যার যে, 

১১০১ বঙ্গাঝের মাঘমাস শুক্রবারে তিনি জঙ্গনাম] রচনার পরিসঙগপ্তি 

করিয়াছিলেন । 

কবি মুনশী সাহেব মরহুম, পুথির এক স্থানে ঝলিয়াছেন,-_ 

“রচিতে কবিতা হদি খাতা মের! হয় । 

মেহের করিয়া! মাক করিবে সবায় ॥ 

রচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাহি জানি। 

আসল কেতাব যাব জানেন যে তিনি ।” 



আহলে হাদিস। ৪৬৭ 
পপ প্র তাপ পিপিপি ০ শি শিপ শা শিশ শশা শশী শশী িশ্পাী এ পপ আপোস পাস পিস শী 

মুনশী মর মরহুম সাহেবের উপরুত্ত উক্তি বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, 

তিনি 'জঙ্গনামায়' বণিত সমস্ত বিবরণ সতা বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই 
এবং তিনি ফাসাঁ ভাষায় লিখিত 'জঙ্গনামা' অর্থাৎ মক্তাল হোসেন নামক 
পুস্তকের অনুবাদ করিয়া, এই জঙ্গনামা রচন! করিয়াছিলেন | 

মুনশী সাহেব, তীহার রচিত জঙ্গনামার অনেক স্থানে বড়েখান্ 

গাজীকে তাহার মুর্শিদ বলিয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাপস প্রবর 

বড়েখীন গাজীর সময়, মুনশী সাহেব মরম্থমের সময়ের বন্পূর্বেব ছিল। 
ইতিহাস পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, “বড়েখান গাজী সাহেব” বঙ্গাধিপতি 

সেকান্দর শাহের মধ্যম পুত্র ছিলেন, এবং তিনি মহারা। মুটুকেম্বর রায়ের 
পুত্র শাহ ঠকুরবর এবং কন্ঘা চম্পাবতীকে এসলাম ধর্্ে দীক্ষিত 

করিয়াছিলেন, এবং চম্পাবতীর সনির্ববন্ধ অনুরোধে ভিনি চম্পাঁবভীকে 
বিবাহও করিয়াছিলেন | এতদসন্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ' বারান্তরে প্রকান্স, 

করিয়া, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিঝারণ করিবার ইচ্ছা রহিল। 
হাবছুল গফুব সিদ্দিকী 

ওুঁড়াইস্ে প্রাণ শীতলিতে মন 

এস প্রিয়ন্ধমে এসহে ! 

চাহ যদি মোরে থাক কেন দুরে 

বস' জদে এসে ৰসহে।! 

(২) 

বিরহে তোমার এ জি আনাল। 

হায় গেছ পা ছা) 



৪8৬৮ আহলে হাঁদিস। 
পপোস্পশালসপাী পি পিপি টপস পা পপি পপ থপ সপ 1 পো সপ পপ পট আস 

বিচলিত মনে ফিরি বনে বনে 

কোথা গেলে তোম! পাইহে !! 

(৩) 
যদি তলহীন সাগরেকে লীন 

হ'য়ে যায় হৃদি ভূমিহে ! 
স্তথাপি ভ্ঞাহারে উঠাইতে পারে 

নাহি কেহ বিন! তুমিহে !! 

(8) 
দেখিয়াছি কন্ত, সহিয়াছি কত 

এরূপ কোথা নাই হে! 

চাহি দেই দিকে নয়ন সমুখে 

ভোমারে দেখিতে পাই হে!! 

(£) 
ম্রমে আমার স্মরণ তোমার 

যখন জাগিয়া উঠেহে ! 

জগৎ ভুলিয়া সকল ফেলিয়া 
ভোমাচেই মন ছুটেছে !! 

(৬) 
তোমাব মিলনে যবে সোর মনে 

মলয়-মারুত বয়হে! 

ভাহার স্ৃবাসে মাতি যে হহষে 

তাহ! কত মধুময় হে! 

(1) 
কব (প্রমে পড়ে বাহিরে ভিএপে 

য্ কিছু পুষ্ট হয়ছে। 



আহলে হাদিস। ৪৬৯ 
শমপ-স্ টি শপে 7 স্পা তি উপ পপি স্পা | ০৯ শিস ৯ আপি পা ১০০ 

সবে সর্বক্ষণ আমারি মতন 

দেখিভেছি প্রেসময় হে !! 

(৮) 
আমি, হ'য়ে প্রেমাহ্তত চরাষ্টর যত 

সবি দেখি প্রেমময় হে! 

ওহে প্রেমনিধি প্রেমময় বিধি 

তোমারি প্রেমের জয় হে !! 

(৯) 
ৰল প্রেম সখে মোরে একা রেখে 

তুমি র'ষেছে কোথায় হে! 

তোমার অভাবে সকি এভবে 

দেখি যে আঁধারময় হে !! 

(১৯) 
পাগলের বেশে বল দেশে দেশে 

ফিরিব কতেক কালহে ! 

হরষিন্ত প্রাণে আছ কোন্ খানে 

দেখ নাকি মোর হালহে !! 

(১১) 
বিরহ ভোমার সহিতে থে তার 

পারিনা পরাণ যায় হে! 

আসিয়া বারেক প্রেম সুধা দানে 

তুমি বাচাও আমায় হে!! 

স।হেন উদ্দীন হাহ্মদ | 

গাদাপিপুর | 



৪৭০ আহলে হাদিস। 
্ শশা পি শি 0 সিসি পিসী ৭ স্টপ শপ বিপাসন আ্পিীসস (সি শাজস্প স্পেস সী বাপি আস পপ ওক চস পপ সপ সপ আপ শি শা শক পি 

উষা। 
উঠরে সকলে নয়ন মেলিয়া 

আলশ্ক চরণে দলিয়া । 

ওই যে উঠ্নিছে-_পুরব গগনে 
রবি; তমোরাশি ভেদ্যা। 

ছড়াইছে জ্যোতি বিছ্যুত-বেগে, 

অপূর্বব লহরী তুলিয়া ;-_ 
দেখাইছে পথ করমীর তরে; 

সাধহে করম জাঁগিয়া। 

সবাই জাগিছে আলম্ত ত্যজিয়া 

উঠ্ভিতে উন্নতি শিথরে ;-_ 
তোরা কেন এই ৰরমের যুগে 

ঘুমঘোরে পড়ি রবিরে। 

আলমের কাল নাহি ওরে আর 

হয়েছে প্রভান্ত উঠ একবার, 

উঠিয়। সকলে একসাথী হ'য়ে 

যাও, করম ক্ষেত্রে চলিয়া | 

উঠরে সকলে নয়ন মেলিয়া 

আলস্য চরণে দলিয়া। 

জয়নাব খাতুন । 

সাশানবপাড়া, রংপুর | 



শে ০ তি শা নদী পাপা শর 

বঝে। 

সেয়ে, 

আমি, 

আহলে হাদিস। ৪৭১ 
পাপী পট ৩ পপি পাশ শি শি সপ স্পা শিস পল আসপস্পাসপপসাপসসসজ অ্ ত জপ  জ ২. পাম্প শী 

সিন্বু-যাত্রা। 
ভেসেছি যদিয়ে এতদিন পারে 

স্তটিনীর কোলে আসিরা, 

সবদুর-নৃনীল-_সিন্ধু-সকাশে 
ছুটে বাই তবে ভাসিয়া। 

আমি যে রে এক তুচ্ছ ধূলিকথা 
গড়ে ছিনু পথে প্রেম-ৰারি-হীন!; 
কলুষ-চরণ-পরশ-বেদনা 

বক্ষে ছিলগো মিশিয়া! 

প্রভাতরাঙ্গিমা পুরব আকাশে 

জাগা'য়ে ভুলিল স্ৃপ্ত-বাতাসে;- 

উড়ায়ে আনিল হেথায় নিমেষে 
মর্্মর-তান তৃলিয়! ;-- 

দেখিমু চাহিয়া ক্ষণপরে যে রে 
নাচিছে হৃদয় লহরে লহবে, 

কে যেন কোথায় ডাকিছে আমারে 

“আয় বুকে আয়' বলিয়! ! 

হে মোর অপার করুণা-সিন্ধু ! 

ভাসিয়। চলিল আজি এ বিন্দু, 

রেখগো তাহারে বুকের মাঝারে 

সকল অশুভ নাশিয়। ! 

গোলাম মোস্তাফা । 



আহলে হাদিস। 

কবে? 

(১) 
কবে চ্োমার করুণ।-নীরে, 

ভরাবে আমার বুক । 

কবে শ্চোমার হাসির রোলে, 

হাঁসাৰে জাঙ্গার সুখ । 

(২) 
কৰে ভোঞার শান্তনা গো, 

মুাবে জানার দুখ । 

কবে তোমার দরশঙে, 

বাড়িবে আমার সুখ । 

(৩) 
ভাবিৰ তোমার মোহন ছবি, 

আর কতকাল বসি। 

তরু সহেনা ডর সহেনা। 

এস ভ্ৃদয় শশী। 

(৪) 
জীবন-দিবা ফুরিয়ে এল, 

এ ডাবে যায় মেলা। 
এই বেল! আয়, এই বেলা আর 

ভাঙ্গলো সাধের মেলা । 

এ, কে, সাহী-_খুলনা । 
এমা (9 ০০০ 



রমজান উপলক্ষে 
আহলে হাদিসের গ্রাহকদিগের জন্য ৩০শে রমজান পর্ব্যস্ত 

জ্বিন্্রাউি শউঞ্পভ্হাক্ক্স | 
আলতাফী প্রেসের নিষ্নলিখিত পুস্তকগুলি অপেক্ষাকৃত স্থুলত মুল্যে উপহার 

দেওয়! যাইবে গ্রাহকগণ এ ম্ুযোগ্ পরিত্যাগ করিবেন ন]। 

হপারয়েল কোরাণ ৩০ পাশা] ৭1 স্থলে ৬৭. 
মর. ১৫ পু ৩৪৩ চি ৩. 

১» পাকা ৩. 5 ৯. রঃ ৭0৯ 

১১৪ রি ৫ কী ৪11 

বঙ্গানবাদ আমপার। “1০ রর »/0 

ফতুহস্খাম ১7, রঃ ৯১৮০ 
ফভুহল আজম ॥* রি ৯০ 

* মেছের ॥) রঃ ।% ০ 

*. এরাক ৮ রি ৮০ 

এঙ্গান্বাদ খোতব। গড ১০ 

বিষাহ সিন্ধু ৪৩ ৯।৩ 

প্রথিবীর ভবিষ্যং 1০ টু 
মেক্ষতাহল এছলাঁম 1৮০ রা ০ 
মছাএলে জবান্রিষ। ০ 1৮০ 

৮ হয় থও ॥৯ 1৮০ 

বমআান মাহাত্ম্য /9 টা ১৬ 

আরব অমিয় ৩০ ্ ৭০ 
নেজামুদ্দিন.আউলিয়! ॥০ রি 1৮০ 

” .. বিলাতী বাধাই ৮» র্ 04. 
নাছির এছলাম |. র্ 1%০ 
কাননে কোরবানী ৮০ ্ /১০ 
বিদাষ ৩ জি 480 

বাইবেলে মহাম্মাদ ০ ৬৬ , 
মনিরুল হোদ! 80 রী |) 
পারিজাত দ্বিতীয় সংস্করণ 
বিলাভী বাঁধাই //০ রি ॥০ 

'মহাম্নাদ আৰ্বাছ আলি । 
৩৩নং বেণেপুকুর রোড, কলিকাত1। 



ব্বিস্পেচ্ব উভউল্য্য 

এক্তদ্বার সর্ব্বসাঁধারণকে জানান যাইতেছে যে, মৌলবী রূহল 

আমিন নামক জনৈক হাঁনিফী মৌলবী সাহেধ, মহাম্মা্ী আহলে 

হাদিসদিগের প্রতি অযথ। অপবাদ দিয়া সাধান্ধণ মোছলমানদিগকে 

ধোঁক। দিবার অগ্য ছায়েকাতোল মোসলেমীন "ইত্যাদি কয়েক খণ্ড 

পুস্তক লিখিয়। ধোক! জাল বিস্তার করিয়ান্ছেন। এক্ষণে খোদার 

ফজলে এ অমন্ত কেতাবের দত ভাঙ্গ! প্রতিবাদ কয়েক দফতর লেখ! 

হইয়াছে, প্রত্যেক দকতর অনুমান পঞ্চাশ ফর্ম্ায় শেষ হইবে বলিয়। 

আশ! করা যাঁয়। অতএব সাধারণের সুবিধার জন্য খণ্ডে থণ্ডে বাহির 

করিবার বন্দোরস্ত করা হইয়াছে । আপাততঃ ছায়েকাতল মৌঁসলে- 

মিনের তৃতীয় অংশের একাং প্রতিবাদ প্রথম খণ্ডাকারে ছাপাইয়! 
প্রফাশ করা হইল, এই খণ্ডের গূল্য 1০ আনা মাত্র ।. 

ওলীক্ডিজ্ান। 
য্যান্জোর আলতাফী প্র, 

৩ওনং বেগেপুকুর রোড, কলিকাতা 



কোরাণশরিফ | 
বিশুদ্ধ উদ্দ,€বাণ্লা অনুবাদ সহ 

যাহা ইতিংপৃর্কে অকখনও হয় নাট, যাহ! হওয়! সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়। 

সকলে মনে করিয়! আদসিতেছেন, দযাময় আল্লাহতায়ালার কৃপায় আজ তাহা 

.মস্তব হইয়াছে। এই কোরাণ £শ্রিফের ১ম লাইনে মূল আরবী, অতঃপব 
শাহ রফিউদ্দীন সাহেবের উদ্দ, তরজমাঃ তঙ্জিয়ে বিশুদ্ধ সরল ও প্রাঞ্চল 

বাঙ্গালা ভাষায় অঙ্ছবাদ। প্রত্যেক লাইন যতটুকু আরবী, তাহাগ উর্দ, ও 

বাঙ্থাল। তরজম! ঠিক ততটুকু। 
মূল্য স্ুপারয়েল বড়পাই্ব খোল! ১৫ পার ৩৮০, পাক1|বধ' ১ 

পারা €* খোল ৩০ পারা ৭0৭ পাক] ৯২, 

রয়েল ছেট সাইজে খোল! ১৫ পার! ২৮/০ পাক। ১৫ পারা ৩%/৭ 

খোলা ৩* পার ৬৮০ আন। আমপার! ভিন্ন কোন পার] পৃথক পৃথক ছ্েওন। 

হয় ন| মূল্য ।* 

কলিকাতার ছাপা 

হামায়েল শরিফ। 
পরিক্ষার টাইপে প্রস্তুত করাইয়! মুত হইয়াছে মুলা পাকা ১/* 

খোতবা | 
উদ্দ, ও সরল বাংল! অনুবাদ সহ মূল্য %* 

পরিক্ষার নূতন অক্ষরে উত্তম কাগজে সহজ মুসলমানি বাঙ্গালায় 

মম্পূর্ণ ৩ জেলেদ প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১ ফতৃহল মেছের মূল্য॥* 
ফতুহুল আজম মূল্য ॥০ ফতুহল এরাক ১২ টাক!। 



ইহাঁনে মুদণমান দাতাদিগেব উপকাবের জন্য পানির বয়ান হইতে অগ্থু 
গোছল ও নামাজের নমস্ত নছলা এবং কাফন দফন জানাঞ্জ| কবর জেয়ারত রম- 

দান হজজাক।ত নেক! অলিমা ছালাক খোলা আকিক1 খাতন! 
ইত্যাদি যাবধীন দরকাবী মছলা প্রতোক মছল। হাদিছেব ঠিকানা দিয়! এছ 

লামি ভাষাষ খোলাঁদা কবিবা এন্্প পরক্কাব ভাবে দেখা হইয়াছে যে, উহার 
একখানি কেতাব কাছে থাকিণে আব কাহারও মুখ চাহিয়। থাকিতে হইবে 
ন]। প্রথম ৬০ওর মূলা ॥* আগা ।  দ্বিহীধ খড ॥০ শানা। 

কুল্তন। বদ্ধমান শিবাসী জনাব খোৌলান। মহান্মাণ নিরামাতুলাহ সাহেব প্রনীত 

ধোকা-ভগ্তন। 
ময়মনসিং টাঙ্গহিল নিৰাঁপী মৌঃ নইমউদ্দান মনভমেব "বাউল এদা এন” নামক 
কেতাধের বিস্তারিত যুপ্ডি তক ও কোরআণ হাদিসের দণিল প্রমাণ সম্বলিত 
অকাট)-__ গ্রতিবাধ। নূল্য দশ মান] । 

পৃথিবীর ভবিযাৎ ও-- 
পর্ণ 

হন্মাস্ম 2ক্ছেছিল্ত্ আন্িভ্ভান্য 
মহাগ্রণণের পৃর্ধাভাদ, মঞ্ঘয জাঞ্জি মাসন্ন মহ! পবিশ্তস, হজরৎ ইমাম 

মেছেপিব আবির্ভান, পন্থঠিবিষাক ভবিণ্যন্বাপ। বর্ধমণন বিপ্লবযুগের পবিনাম 
জাশিতে হইলে ইহা] পড় ন--ভবিধ।তের ভাবী ঘটনায় আপনাকে অবাক হইতে 
হইবে। মূণ) ॥* আট আন|। 

বষাদ-শিল্ধু ! 
ত্রয়দদশ সংস্ককপণ নু*ন সাঞ্জে ৩ন কলেখবে প্রকাশিত হঃয়াছে পুস্তকের 

৬৪ পৃষ্ঠায় পবিক্ত্র মদিনা নগর"প্িত ব9জাব প্রাকৃতিক তিন রঙ্গে রঙ্গিত চিত্র 
সহ দোঁখষা লইবেন। মূল্য কভব মোভ। ১।০ বিনাতী বাঁধাই ১৪৭ আনা। 

খাজা নেজামাদ্দন আওাঁবয়া। 
তাপথ খ'জ। (নজাবুদ্দিন জওাপগাব অপুর্ব আ"শ জীবন চবিঠগ কাগনজ 

ও ছাপা উতর মুলা ।* অংণ|, ঠিশাঠি বাধাই, সোনার জণ্ল লাম লিখা ৪ 

আকব ণ। 
কেনন কখিষ। মুদ্লমান সমাজ দন দিন অধপংশেব নিমস্তবে নামিতেছে 

*(৬৩৩ 1৬৩" আশশে বিশ্বয়ে জোধে 2 ঘন আম্রহাগা হইতে *ইবে। 
ঘাটন। বহশ্ময়। পঙিতে বসলে শেষ না কবিয়। উঠিতে ইণছা হইবে না মুন 

১০৭ দেড় টাক1। 



৬/৬ 

আরবে মমিন ৬০ আনোফ়ার বাঁধাই ১০ মেফতাঁহল এছলাম।/ গোল- 

জাঁরে মোমেনিন ও হুলালে মোসরেকিন।০ মনিরণ 'হাদ1॥* মছিরল এছ- 

লাম ॥০ কাষ্থীনে কোরবানী %* বিদায় * রমজান মহাত্মা ২১০ হিত্তার চাষ '* 
বারকোপ মেওাতেদিন ।« ভেকমাত জানান] 8* বাইবেল মোহাশঃদ ।* বিষাদ 

সিন্ধু ১॥ তালিষে উর্দা, ৮%* সরল উদ্দি শিক্ষা ১২ শিক্ষা সোপান ॥০ যমজ ভগ্নি 

কাব্য ১২ স্বর্গা:রাহণ কাব্য ১।* জীবস্তি পুতুল কাব্য ১৪০ ইংলিশ ট'চার1/০ 
মন্ধ1! শরিফের ইতিহাস ॥* মদিনা শরিফের ইতিহাস ১২ বয়তল মোকাদছের 
ইতিহাস ॥* দেবী রাবিয়]॥৩ হজরত আোহাহ্মদের জীবনি ৩২ এমলামের জয় 
১৪ বাঙ্গালা গোলেও্ড ১২ সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত ২২ মোপ'লম শিক্ষা বা সমাজ 

দর্পন |* কল্পকাহিনী 1% হসলামআলে।।* রায় নর্দিনী ১২ পাকা ১।০বাঙ্গালা 

সরে বেকাঁয়। ২।০ পাক] ৩২ পিযুয প্লবনী 15 আবেহায়াত ৭ কারবাল। ১২ 

'ভাঁরতে মুসলমান সভ্যত1 ১২ কনষ্ান্টিনোপল ।« ভূগোল শ.স্তে মুসলমান ৮০ 

খগোন শাস্ত্রে মুলমান1* স্ত্রী শিক্ষা %১* আদব কায়দ। শিক্ষা ॥* স্পেনির 
মুসলম্বান সভাতা ৩ তুর্কি নারি জীবন ৩০ স্পেনবিজয় কাব্য ৮* শেষ নবি" 

জোলেখা ১২ তফনির রুহুল বয়াঁন।/ সতির পতিতক্তি।* »ছিহতল ৫ লা! 
1/ লায়লি মজন্ু ১* খাজা মইনদ্দিন চিঃ জীবনি ১২ শ্লোকমাল1।ৎ উরি, 

শিক্ষক ॥% গিরিশ বাবু কৃত বঙ্গান্থবাদ কোদা* শরিফ 5২ মেস্কাত শরিফ পুর্ব 

বিভাগ ৪২ এ উত্তর বিভাগ ৬থও ৩২ তাঁপশ মালা ৩২ চারিটা মুসলমান সান্ধা 

নারি।০ হাফেজের বঙ্গানুবাদ ॥* চারিজন ধঙ্মীনেত] ১৯ জো ন্দাতল মসায়েল ১৭ 

থণ্ড ১ এ ২য় খণ্ড ১ মেহেরুল এসলাম 1০ গগ্যানুবাদ পনেনামা।* ধোকা 

তঞ্ধন ॥%* পারিজাত ॥* আকর্ষণ ১॥০ এসলামের জর ১৪০ মোসলেম বীরত্ব 

॥০ হাএণ-অল-রসদের গল্প ॥* চিস্তার চাষ ।০ রাগনন্দিনী ব| ঈশ| খা ১২ এ 
বিলাতি বাধাই ১০ গ্রীয তুরক্ক যুদ্ধ ১ম ৭ও ১1 এ হয় খণ্ড ১॥* আমার সংগার 

জীবন ১॥ কুলেস্তান ॥৮ এসলামের দতাতা ।* ইসলামি বক্তা |* শ্লাকমণা।০ 
হ'সন গঙ্গা বাইমনী ১।* পরির কাঁহশী 1৮, মহর্ষি ঈনন্তর্ন ১৫ 

শী 

সু ৩০ এত দ্ব্যতীত উদ্দি আধবি ফাসি বাংল! প্রস্থুতি সকণ প্রকার পুল্তক 
পাও] ব।যু পত্র লিখিলে বিন। মুলো আমাদের বৃহৎ ক্যাটালগ পাঠান হর়। 

মৌলবী মোহাম্মদ আববাদ আলা ৩৩ বেনেপুকুর রোড কলিকাতা । 



আমাদের ওষধ বিভাগ 

বপ্রম 
ইহ! ধাতৃণৌর্্বলান।শক, বল, রক্ত :ও অগ্িবর্ধক, পরম কামোদ্দীপক, 

বীধ্যতবস্তক । পুক্ষত্বহানি ও শুক্রতারল্য, ধাঁয়ণাশক্তির অভাবঃ গুত্রক্ষয়াদি 

জনিত শিরঃপীড়া, অগ্পিন্ত, অক্ধীর্ণ, এবং তজ্জনিত বুক জালা পুরাতন বাত 

ও পক্ষা্থাঙগ, স্ত্রীলোকের আর্তবহীনতা, অল্লউদগার, দম্কাভেদ, বৃদ্ধ বয়সের 

ব! অধিক কফঘু'্ হাপানি কাশি ও সর্দি গ্রভৃতি রোগের অবার্ মহৌষধ । 

ফণেন পরিচি্ততে । ব্লা-_৮ রতি উষধের এক € কাঁটা ২২ 
একত্রে ৩ কোটা ৫1, ডাকমাস্তল।* আন|। 

কনক তৈল 
অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দিতব পরিতৃপ্রির কু-অভ]াসে রত থাঁকিলে ব্রেষে 

পুরষাের গোডাপরু; অবহবক্ষীণ, শিরোতাগ স্থল, মা প্রদেশে কিন্বা দক্ষিণ ব। 

বামদিকে বক্রভাব প্রভৃতি লক্ষণ গ্রকাশ পাইয়। ইন্তরিয়শিখিলতা। উৎপল্প করে? 

এন্্প অবস্থায় "রপ্রদ” সেবন ও ততৎ্সহ এই ঠৈল স্থানীয় মালিশরূপে বাবহার 

ধারিতে হয়| মূলা ১৫ দিনের ব্যবহারোপযোগী ১ শিশি ১০ । 

তত নর্ভীন 
ইহা ব্যবহারে মুখের ছর্গন্ধ নাশ হয় ও দাতের গোড়া। ফুল, বেদন।, ঘা। 

কনকনানি, রক্ত পৃজপড়।| এবংপারদ ও উপদংশজনি ত যাবতী়,দস্তুরো ত্বরায় 

নিধারিত হয়। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা। ব্যবহারে নড়| দাত বণিয়! 

যায় ও দাতের গৌড় শক্ত হয়। মূল্য ১ কৌটা ।* ডজন ২০ । 

লোমনাশক চপ 
ইহা! লোমযুক্ত স্থানে একটু জলে গুলিয়। বেশী পাতলা না হয় লাগাইর। 

২৩ মিনিট পরে ধুইর! ফেলিলে সহজেই লোন উঠিয়া! বাইবে। লোমযুক্ত গান 

ইহার দ্বাঝ। একবার নিলেখম করিলে অনেক দিন পর্যন্ত সেখানে লোম উঠেন! 

ইহাতে কোন প্রকার জাপ! যগ্ত্রনার আশঙ্কা নাই, ১শিশি।* ডজন ২৪ টাক।। 

প্রাপ্তিস্থান__মৌঃ মহাম্ম্দ আরাছ আলি। 
৩ওনং বেনিয়া! পুকুর রোড---কলিকাত|। 



আহলে হাদিস সৎক্রান্ত 
নিয়মারলী। 

আহলে হাদিস প্রতি বাংলা যাঁসের খেষ ভাগে প্রকাশিত হয়) প্রবন্ধাদি 

মাসের ১* তারিখের মধ্যে হস্তগত ন। হইলে সে মাসের পত্রিকায় উহা প্রকাশিত 
হয় না। ধর্ঘ, সমাজ এবং সাহিতা-বিষয় প্রবন্ধাদিই পত্রিকায় স্থান প্রাপ্ত হয়; 
পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরখ দিবার নিষম নাই । নিশ্বমিত লেখকবর্গকে পত্রিকার 

বর্ষ শেষে বিশেষতঃবে আপ্যামিত করা হুইয! থাঁকে। উচ্চশ্রেণীর কবিতাবলী 
সাদরে গৃহীত হয়। মসল! মসাষেল সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর আহলে হাদিসে সকল 

সময়েই স্থান পাইযা থাকে । 

গ্রাহকগণের প্রতি । 

নৃতন গ্রীহকগণ নাম ঠিকান| স্পষ্ট করিধ! লিখিবেন। ভিঃ পিঃ গ্রহণান্তে 
পত্রিক1 পাইতে বিলম্ব বা ব্যাঘাৎ ঘটিলে, সেই পত্রিকার যৌড়ক খানিসহ মিজ 
বক্তবা জানাইবেন। ধিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন, সেই মাস হইতেই 
তাঁহাকে একবৎসর পত্তিকা দেওয! হইধে। পুরাতন পত্রিকার জন্য সংখ্যাপ্রতি 

॥* চাবি আনা পাঠাইতে হয । | 

পুবাতন গ্রাহকগণ আঁফিস সংক্রান্ত পত্রে গ্রাহক নগ্বর দিতে ভুলিবেম না। 

ডাক গিওুনর দোষে পঞ্জিকা পাইতে বিলম্ব বা ব্যাধাৎ ঘর্টিলে আমরা তাহার 
গ্রতিকাৰ চেষ্ট। করিতে বাধ্য । যিনি পত্রিকা লইতে অক্ষম হন, ভিঃ, পিঃ চিঠি 
বাইধার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমাদিগকে ভিঃ পিঃ পাঠাইতে নিষেধ করেন। 

অনর্থক ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়াকেহ দরিস্র আহলে হাদিসের ক্ষতি চেষ্টা 

করিবেন না। 

বশহগদ-ম্যানেজার। 



নিব্দেন। 

সর্বব-প্রদাভা করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অভুলনীয় কৃপায় বিবিধ বাঁধা 
বিক্ষ সত্বেও আমরা “তআহলে-হাদিস” লইয়া গ্রাহকগণের খেদমতে উপস্থিত 

হইতে সমর্থ হইতেছি | ধীহারা মুল্যদানে নিয়মিত গ্রাহক হইয়াছেন, পূর্বের 
কোন সংখ্যা “আহলে-হাদিস” না পাইয়া থাকিলে আমাদিগকে জানাইয়! 

বাধিত করিবেন। আশ! করি, সহাদয় গ্রাহকগণ মনে কোনরূপ বিরুদ্ধ 

ভাব পৌষধণ করিবেন না। 

যেযে মহাত্রা। “আহলে-হাদিসে"র গ্রাহক হইয়াছেন, আশা করি, 

তাহারা ইহার নিয়মিত গ্রাহক যোগাড় করিয়! ইহার স্থায়িহ ও উন্নতির জন্য 

মেটা করিতে কিছুমাত্র ক্রুটী প্রকাশ করিবেন না। অধিকন্ত আমরা ইহাও 
আশা করি যে, প্রত্যেক ধর্মশীল মুসলমান আঞ্বমনের ফণ্ডে আপনাপন 
ধান্ষ্তর অনুসারে যথাসাধ্য সাচাম্য কবিয়া ভামাদিগের উৎসাহ বর্ধন 

করিবেন। নিবেদন ইতি ।-- 

নিষেদক-_মাওলানা মোহাম্মাদ মুসা সাহেব, মাওলানা রহিম বখ্শ 
সাহেব, মাওলানা! আবচুম্র সাহেব, মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেব, মৌলবী 
জাবচুল লতিফ সাহেব, মৌলবী আববাস আলি সাহেব ও মৌলবী বার 

আলি সাহেব। 

জাঞজমনে আহলে-হাঁদিস। 

১ নং মার্ক, ইস লেন, কলিকাতা । 

কলিকাতা, ১ নং মার্কুইস লেন মিসরীগণ্জ, মোহাম্মদী প্রেস হইতে 
হাজী আবদুর রহিম দাহেৰ কর্তৃক মুদ্রিত। 
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সর্বব-প্রদীতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

পপ পচ সা || পপ পপ আপ কত পপ তপ্প 

দ্বিতীয় বর্ষ । শ্রাবণ, ১৩২৪। একাদশ সংখ্যা 
এ পা পাপা জপ শর এ সপ সব. সস পপ শপ আপস বি সেল 

কোর্-আন। 
বিভূ-প্রেম 

গু 

ত'সায়্যুফ। 

(পূর্বব প্রকাশিতের পর ) 

চিববিরাজমান অজব অমর সর্বরগুণাকৰ দুয়ার আধার প্রেমসঞ্ধ 

বিশ্ব-স্ামী আল্লাহ তায়ালাই প্রেমের প্রকৃত পাত্র, তিনিই আমাদেব প্রগাট 

প্রেমের একমাত্র অধিকাবী--তীহাবই প্রেমে শ্মানবেব প্রকৃত সুখশান্ি 



৪৭৪ আহলে হাদিস। 
পপ জা ও স্ব সপ ও 

এবং বং মুক্তি । তীহারে প্রেমের ভাঁগ করিয়া সং সার বিরাগী হওয়া অর্থাৎ 

্ত্রীপুত্রপরিবার, ঘরসংসার না করা, কেবল ভিক্ষাবৃত্তি দ্বার জীবিক! 
নির্ববাহ করিতে যাওয়! বা বনে বসিয়া আল্লাহ ! আল্লহ! করিতে থান! 
বাতুলতা! মাত্র। এই জন্থই ত ৫৮ ২ &১ ৮৯১) এস্লাম ধর্থে 

বৈরাগ্য ব্রত নাই, এসলাম সম্গযাসত্রত রঃ ধর্শ্বর মধ্যে গণ্যই করে না, 

বরং উহা পাঁপ বলিয়া! ঘোষণা করে। সন্ম্যাসত্রত মাতীপিতা, ভাতা ও 

অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রতি নিষ্ঠর ব্যবহারের প্রশ্রয় দেয় এরূপ 
ব্যবহার কখনই খোঁদাতায়ালার মনোনীত নহে। খোদার প্রেমের জন্য 

যদ্দি সকল লোকেই স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে বা বিবাহ না বরে, ঘরসংসার 

ছাড়িয়। দেয়, তবে অচিরে এ সোণার সংসার, এ স্থুন্দর লোকালয় ভীষণ 

শ্মশানে বা বন্যপশুপুর্ণ বিজন আরণো পরিণত হইয়া উঠে, স্থির সুন্দর 

ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ মানবের নামগন্ধও থাকে না। থোদাতীয়াল৷ ও তীয় 

সৃষ্ট সংসার-_যাহা তীহারই জিনিষ আমাদের উপর প্রত্যেকেরই নিদিষ্ট 
হক অর্থাৎ ন্যাষ্য প্রাপ্য আছে এবং তাহার নির্দিষ্ট সীমা আছে। আল্লার 

প্রকৃত প্রেমিক হইতে গেলে সকল. দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাধ্য করিতে 

হইবে, একটি ছাড়ি বা কৌনটির হক (শ্যাথ্য প্রাপ্য) আদায়ে ত্রুটি 

করিয়। অশ্যটি অতিমাত্রায় ধরিতে গেলে চলিবে না। 

মেস্কীত ২৭ পৃঃ ১ 
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হজরভের প্রির সহচর 'ও অনুগভ ভৃত্য আন (রাঃ) হইতে বণিত- 

তিনি বলিলেন তিনজন লোক নবি সাহেবের (সঃ) ( পুণ্য স্বভাবা ) রমণী- 
গণের নিকট উপস্থিত হইরা নি সাহেরের (সঃ) উপাসনার বিষয়ে জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিলেন । অনন্তর যখন তাহাদিগকে রসুল মকবুলের উপাসনার 

বিষয়ে জ্ঞাপন করা হইল, তখন তীহারা সেই উপাসনাকে জল্ল বলিয়া 

মনে করিলেন, (তাহাদের ধারণ ছিল, তিনি যখন আল্লার প্রিয় ও 

প্রেরিত পুরুষ তখন তাহার উপাসনার মাত! নাজানি কতই হইবে) 

পরে তাহার! বলিলেন, হজরছের সহিত আমাদের কি তুলনা! £ (তিনি 



8৭৬ আহলে হাদিস। 
সপ অল জন সপ | ৭ আছি ০ সিক্স শর শি? শট পাস 

উপাসনা কম করিলেও করিতে পারেন ), যেহেতু আল্লাহ তাহার পূর্ব ও 

পর সমগ্র অপরাধ মার্জনা করিয়াছেন । একজন বলিলেন আমি কিন্তু 

সর্বদা রাত্রে নামাজ পাঠ করিব, আর একজন বলিলেন আমি সর্বদা 

দিনের বেলা রোজ| রাখিব, কখনও গৌজাভঙ্গ করিব না, আর একজন 

বলিলেন আমি নারী হইতে দূরে থাকিব কখনও বিবাহ করিব না, পরে 
নবি (সঃ) তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন 

তোমরা এইরূপ এইরূপ বলিয়াছ, আমি আল্লার শপথ ( কছম ) করিয়া 

বলিতেছি যে, আমি তোমাদের সর্বজন অপেক্ষা অধিক আল্লাহ তায়ালার 

ভয়কারী এবং তোমাদের সর্বজন অপেক্ষা আল্লার জন্য অধিক পরহেজগার 

অর্থাৎ ধর্দভীর ও শুদ্ধাচারী ( তোমাদের কেহই আমার ম্যায় শুদ্ধাচারী 
ধর্মভীরু নহে, কেহই আমার ন্যায় খোদার ভয় রাখে না) অথচ আমি 

রোজ। রাখি আবার ( কখন ) রোজা ভঙ্গ করি ( রোজা রাঁখি না ), আমি 

(রাত্রে) নামাজ পাঠ করি আবার নিদ্রা যাই এবং নারী বিবাহ (স্ত্র 
সহবাস ) করি, অতঃপর যে আমার সোম্নত অর্থাৎ রীতি পদ্ধতি হইতে 
বিমুখ হইবে সে আমার অন্তর্গত নহে ( আমার অনুগামী নহে ) বোঁখারী 
ও মোসলেম এই হাদিস ব্ণন! করিয়াছেন । 

রাত্রি জাগিয়৷ নামাজ পাঠ, ভাতপানী ছাড়িয়। সমস্ত দিন রোজাবত 

পালন কর! যে প্রকৃত প্রেমিক ও খোদাভীরুর কাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, 

কিন্তু তাহার নির্দিষ্ট সীমা! আছে, সেই সীম! লঙ্ঘন করিয়া! সমস্ত রাত্রি 
জাগিয়া নাম।জ পড়িতে গেলে, বার মাস প্রত্যহ রোজা রাখিতে গেলে, 

শরীর ও আত্মা! অত্যন্ত ক্লেশ পাইবে । দেহ ক্রমে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়। 

খোদাতায়ালার অন্যান্য প্রিয়-কাধ্য সম্পাদন এমন কি এ নামাজ রোঁজ। 
ইত্যাদি উপাসন1 করিতে ক্রমে অক্ষম, ক্লান্ত ও অবসাদ গ্রস্ত হইয়া পড়িবে, 

ইহার কোনটিই খোদাতায়ালার বাঞ্ছনীয় নহে। এদেহ এবং প্রাণও 

তাহার স্ম্ট পদার্থ ইহারও হক আছে, ইহার হক আদায় না করিয়া এরূপ 

কষ্ট দেওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পরে না। আল্লাহ তায়ালা শ্রীজাতিব 

মস 



আহলে হাদিস । ৪8৭৭ 
শপ্পশলশ সপ পাশাপাশি পপি শি শপে শাসিত 

2৯24 টির 

জন্যই পুরুষের সমষ্টি করিয়াছেন, সংসার আশ্রমের জন্যই নরনারীর মিলন । 
আল্লাহ তাঁয়াল! উভয়ের অঙ্গপ্রত্ঙ্গ ও কামনা একপ ভাবে স্ষ্টি করিয়া- 
ছেন যে, তাহ! একজনকে অন্যের সহিত বৈধভাবে মিলিবার জন্য ইঙ্গিত 

করিতেছে, একজনকে অন্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, পবিত্র দাম্পত্য 

প্রেমের সশীতল ছায়ায় পরস্পরকে স্থখও শান্তিদানে, প্রত্যেককে অন্যের 

অভাব মোচনে আহ্বান করিতেছে | উভয়ের মিলনে তিনি কত জীবের 

পালন ও স্বজনের ইচ্ছ| করিতেছেন, নরনারীর শ্ৃগরিতে অ্রষ্টার এই যে 

আহ্বান ও ইচ্ছা তাহা পদদলিত করা কিছুতেই প্রেমিকের কাধ্য নহে। 

বন্ধুর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুর ভালঝাসাব জগ্যু বন্ধুর ইচ্ছানুসারে কার্য 

করা, বন্ধুর আহবানে কর্ণপাত করা প্রকৃত প্রেমিকের কাধ্য। তবে নারী- 
সশ্মিলন, সংসারাশ্রম ও বিষর আশছে মুগ্ধ হইয়া মূল লক্ষ্য যে খোদা- 

তায়ালার প্রেম তাহ! হইতে যেন ঢচ্যুত না ভয়, তাহা হইলে তাহার পতন 

অবশ্যস্তাবী এই জগ্/ই রম্থল মকবুল (সঃ) বলিয়াগিয়াছেন ;- 

মেস্কাভ ১৪ পৃ; ্ 

পি পর্ণ তি ॥ গর্ত পর্ণ তে ৪ ডে পার্প ৭৫ প্র 

০১59 16553 2). ১52০13০৯119 ৭8 সস ৬০ 
রি 

পা তা শেঠণা ঠ পারা তা পাশে লব ভালা এ 

৪5251155756 
রি 

“যে ব্যক্তি আম্লারই জগ্য ভালবাসে, আল্লারই জন্য শক্রতা রাখে, 

আল্প।রই ক্তন্য দান করে, আল্লারই জন্য দানে বিরত থাকে, সে ঈমান 

পু করিয়াছে, অর্থাৎ পুরা মুষেন হইয়াছে, ( আবু দাউদে আবু ওমামা 

নামক ছাহাবী হইডে বধিত )” 

হাদিসের মনন এই বে, সে ব্যক্তি যাহ! করে খোদাভায়ালার সম্ভোষের 

জগ্যই কে ভাহার সকল কাধ্য ভবপতির জীত্যর্থে পধ্যবসিত হয়, সে 

তাহার প্রেমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার ইচ্ছা ও ইঙ্গিত অনুসারে কাধ্য 

করে। জনৈক কবি 'এ বিষয়ে কেমন সুন্দর কথ| বলিয়াছেন, 



৪৭৮ আহলে হাদিন। 
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“তোমারই জন্য ঘরসংসার করি, তোমারই জন্য বিদেশে যাই, তোগারই 

জন্য চুপে থাকি, আবার তোমারই জন্য কথা বলি।” 

এসলাম ও ঈমানের অর্থাৎ মুমলমানের ধর্ম ও ধর্ম্মবিখবাসের প্রত্যেক, 
রীতি নীতির মূলে খোদাতায়ালা ও তদীয় স্যষ্ট জিনিষের প্রতি প্রেম 
যেস্থলে ষেরপ হওয়! উচিত নিহিত আছে, ইহসংসার ও পরকালের 

জন্ত সর্ব্ববিষয়ে মানবের বেরূপ ভাব ও আচার ব্যবহার খোদাতারালা 

ভালবাসেন, এসলাম তাহা তন্ন তন করিয়া হন্দররূপে দেখাইয়া দিয়াছে। 

এসলামের নামাজ, রোজা) হজ, জীকাত, গাহস্থ্যনতি, অমাজনীতি, রাজ- 

'নীতি, চরিত্রগঠন যেটি লইয়া চিন্তা করনা কেন, দেখিবে তাহার ভিতর 

খোদাতায়ালা ও তাহার স্ষ্টজীবের প্রতি ন্যাষা প্রেম রহিয়াছে, এই 

জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ;-_- 

কোরআন তিন পারা ২ রুকু ও ৯ রুকু 7 
পরতে পে তাতে র্পণে ৭4 ১ ৮৫৭ প্ণবে ও 

বারে মিরার তারার ১০১] 81) ১৯ ৩৮ ১ ৩ 

১ াঞি ত 5 ৫4 ৪ পর্তে জর ৩৫র এ পারবি 

৬০৪১৯ ৬ ৩5595. ২ (0 ১১১৮ 9১০ 

৮৭ ৮৭ 
- ৩7১৯ 

«“আল্লাব নিকট এসলামই ধশ্ম। যে ব্ক্তি এসলাম ব্যতীত ধশ্ঝ অন্বেষণ 

করে, তাহার তাহা কখনই ( খোঁদাতীয়াল।র ) মনোনীত হইবার নহে, 

এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হইবে ।” 

আরও বণিয়াছেন ;- 
কোরআন ৩ পার মাল এমরান ৮ 



ক্বাত,ল ইাছিল ॥ ৪8৭১ 

৮4 ্ পতি 

৩০ ৮ ১] ৪ 4112 
“এঁর আলীহ ভাড়াগা মুবনণণে। বব” আরও সেই আরাতের কথা 

ল্লুনণ নরুন যাহ! আমি ৯ম সংখ্যায় 'এই প্রবন্ধের প্রারশ্তে লিপিবদ্ধ 

করিয়াছি ৮ 

হয পারা ৮ 

81] ৩৯ 4৮ 9৮০] 02501917777 ৬০৩] (০9 

“কৌন কোন লোকে আল্লাহ বতীত অনেককে তীহার স্বরূপ গ্রহণ 

কবে, আল্লার প্রেমের ম্যায় তাহাদিগকে প্রেম বরে, আর যাহারা মুনেন 

হইয়াছে, আল্লার প্রতি "তাহাদের প্রেম অত্যন্ত প্রবল |” 

ধাহাব ঈমান ও এমলাম পূর্ণতা গ্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি পুরা পুরা 

মুমেন মোসলেম হইভে পারিয়াছেন! ধর্মএাণ, খোদাভীরু হইয়াছেন, 

ধাহার আচার ব্যবহার ও স্বভাব তর্থাৎ অন্তর ও বাহির পবিত্রভাৰ ধারণ" 

করিয়াছে, যিনি খোদা তায়ালার প্রেম ও গ্রীতি্ন জন্য তাহারই আ.মদশ ও 

ইচ্ছানুসারে সকল কায সম্পন্ন করেন, সেই আল্লীর পুর! অলি, প্ররুত 

বন্ধু। 

এই সকল পবিত্র বিষয়ে আমাদের যে বিস্তুর অভাব ও ক্রি 

দেখিতেছি, আহার একমাত্র কারণ আমাদের এসলাম ও ঈমানে ক্রুটি 

আছে। 

হজরত মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লার প্রেমের জীবস্ত ঘুপ্তি, এবং এসলামের 
জ্বলন্তছবি ছিলেন । তিনি ক্ষণক।লের জন্যও খোদাতায়ালাকে ভুলিয়। 
থাকিতেন না, সর্বদা তাহার জেক্রে (স্মরণ) কণ্তেন। রাত্রির নিড্ভন 

উপাসনায় তাহার পদছয় ফুলিয়। গিয়াছিল, ন্দ্ধারিত নামাজ রোজাদি 
উপাসনা ব্যতীত পানভোঙ্ন, শয়ন, জাগরণ, নব-ব্ী পরিধান, ভ্রমণ, 

উচ্চস্বানে আরোহণ, নিল্সে অবতরণ, রাত্রিঞ্জভাত নিশা-আগমন এমম কি 



৪৮০ আহলে হাদিস। 

মলনত্রত্যাগ সকল সমযে তিনি এক একটি দোওয়] ( প্রার্থনা) ও জেকের 

করিতেন । তিনি নিস্পাপ হইযাও গ্রতাহ ৭5 সন্তপ বার খোদতায়ালার 
নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেন। 

হজরতের শিষ্য সাহাবাগণেরও এই দশা ছিল। তাহারা এসলামের উচ্চ 

জাদর্শ ছিলেন, তীহারা হজরতের সহবাসে থাকিয়া, তাহার নিকট শিক্ষ1লাভ 

করিয়। অনেকাংশে তীহার গুপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হজ্জরত আবুবকর 

ওমর প্রসভৃতি সাহাবা (রাঃ) প্র হবেই কাদেল জলি ছিলেন আল্লার প্রেমিক 

ছিলেন। 

কোরআম স্থরা জোমর ;-- 

দে ৪৫ ৩৩ রুর্ত ? 7955 
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* বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় তাহাদিগকে আল্লার জেকের (স্মরণ), নামাজ 

প্রতিষ্ঠা ও জাকাত দান ভুলাইতে পাবে না” অর্থাৎ তীহারা সংসারে 

পিগ্ত থাকিয়াও সর্ববদা আল্লার স্মরণ করেন, যথা সময়ে নামাজ ও জাকাত 
আদায় করেন।” 

পি 24 পচ 
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আহলে হাণিল | ৪৮১ 
ভা সপ সম সী 

“নিশ্চয় যুমেন সেই-_-আ ্লার জেকের (উল্লেখ) করা হইলে স যাহাদের 

অন্তর কীপিয়া উঠে এবং যাহাঁদের নিকট আল্লার আয়াত পাঠ করা হইলে 

তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং যাহারা আল্লাহ তায়ালার উপর তরসা 
রাখে, সেই যাহার নামাজ প্রতিঠা করে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা 
দিয়াছি তাহ! হইতে ব্যয় করে, তাহারাই প্রকৃত মুমেন, তাভাদের জন্য 

াহাদের প্রভুর কাছে অনেক পদ আছে, ক্ষমা আছে এবং সম্মানের সহিত 

খাগ্ভ আছে। 

এই প্রকারের বহু আয়াত যাহা প্ররুত মুমিন মোস্তাকি অর্থাৎ অলীর 

বিষয়ে বন্িত তাহা সম্পূর্ণ রূপে এ সকল সাহাবাগণের উপর খাটিয়াছে। 
কিন্তু তীহার! বর্তমান ছুফী সম্প্রদায় সমুহের কল্পিত চিত্তিয়া, কাঁদেরিয়া 
গ্রভৃতি শত শত তাসায়ুফ তরিকার কোনটির অন্গুগামী ছিলেন না। 
তত্কালে হাসায়ুক নামের উতৎপপ্ভিই হয় মাই। সাহাবাগণের বন্ধ 

তি আল্লার প্রেম, প্রীতি, ভয় ও ভক্তির প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া , 

ংসারে থাকিয়া সংসারে অনাসক্ত হইয়া কঠোরভাবে সরিয়ত পালনে 

বাধ্য থাকা, নামাজ রোজ! ইত্যাদি বান্দেগী ও অন্যান্য কাধ্যে বিশেষভাবে 

খোদার গ্রতি একাস্তিকত৷ অবলম্বন কর, কামক্রোধাদি রিপুগুলিকে 

দমন, সংস্বভাব সদাচার সমূহ গ্রহণ, সাধু ও সড্ভন হইবার জন্য বিশেষভাবে 
চেষ্টা করণ, পুর্ণভাবে হজরতের অনুসরণ, লোকের হেদায়েত করণ অর্থাৎ 

এসলামের বহিরঙ্গের সহিত গুধানভাবে অন্তরক্্রশুলি লইয়া শ্বতন্ত্রীবে 

আলোচন! উপস্থিত হয়, তাহারই নম রাখা হয় তাসায়াফ। ঘিনি এ আলো- 

চনায় থাকিতেন বা এ সকল গুণে গুণী হইতেন, তাহার নাম হইত ৭ | 

কেহ কেহ সাহাব! ও তাবেযীনগণকেও ছুফী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, 
যেহেতু তাসায়ুফের আলোচিত বিষয় ও গুণগুলি তাহাদেরই মধ্যে 

বিশেষভাবে বর্তমান ছিল, আরও সে তাঁসায়ুক কেন নূতন জিনিষ ছিল 
না, তাহার কথ চিরকাল কোরাণ হাদিসে বর্তমান আছে। এ সকল গু 
ও গুণাবলম্থী বাক্তি অর্থাৎ ছুফী বা অলী, মুমেন মুসলমান নাত্রেরই 



৪৮২ | আঁচলে ভাঁদিস। 

আদরণীয় কোন ুসলমান উহা দণা করিতে পারে না। তবে এঁ সকল গুণে 

গুণী হওয়! এ গুলিকে কার্যে পরিণত করা বড় সহজ নহে। 

০৮5) 0991 -75 এ ভগ? 
৮১৪৫৩ 1০৩ ১৭ ৪৪ ৩ 

এজন্য ক্রমাগত চেষ্টা পরিশ্রম অনেক সাধ্যসাধন! অনেক অভ্যাস 

চাই। এজন্য রস্থল (সঃ) ও সাহাবার মজহাবধারী এরূপ কামেল মুমেন 

ছুফী সাধুর সহবাস চাই। 
কোরাণ,-. 

(4 ? 558/ বতার্া রি 5 
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*্যাহার আমার পথে প্রাণপণ পরিশ্রম করে আমি তাহাদি গকে আমার 

পথগুলি দেখাইয়া দিই ।” 
এ কাঁধ্যের জন্য অনেক জেহাদ চাই ;-_-ধর্্মেব জন্য শক্রর সহিত যুদ্ধ 

করা যেমন জেহাদ, খোদাতায়ালার জগ্য আপন নফদছ অর্থাৎ কামক্রোধ 

লোভাদি বিপু এবং ধন্মবিরুদ্ধ স্বীয় প্রাণের যে ইচ্ছা তাহার সহিত যুদ্ধ 

করাও জেহাদ। 

এ কাধ্যের জগ্য হেজরত চাই ;-- 

চশন্ণ 58 রি ক 
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«“হেজরত কারী সেই যে আল্লার নিষিদ্ধ বিষয়কে হেজরত অর্থাৎ ত্যাগ 

করিষাছে।” 

সাহাবা, তাবেয়ীন ও এমাম সমূহ ব্যতীত জোনায়েদ বাগদাদী, আবু 
বকর সিবলী, এমাম বোখারী, আবদুল কাদের জিলানী, এমাম গাজালী, 

বাহাউদ্দীন নক্সবন্দ, সাঁয়খ আহমদ সরহন্দী, মিরজা মজহার জানজামান 

মাওলানা এস্মাইল দহলবী সৈরদ আহমদ বেরেলউবি প্রভৃতি মহাক্মাগণ 



আহলে হাদিস। ৪৮৩ 
শা ০ বে পপ ০৪৩ এ, এ 

(র) এই প্রকারের অলী বা ছুঁফী ছিলেন, তাহারা সোম্মতের তাব্দোর 
কোরাণ হাদিসের খাদেম ছিলেন। 

কালক্রমে সেই তাসায়ুফ অনেক রূপীস্তরিত হইয়াছে, তাহাতে 

নানামুনির নানামত নানাবেদাত প্রবেশ করিয়াছে, ইউনানের ফলছকা 
হইতে অনেক কুটতর্ক তাসায়ুকে গ্রহণ করা হইয়াছে, রোমান ক্যাথলিক 

প্রভৃতি গ্রীষ্টানদের অনেক বিষয় লওয়া হইয়াছে, ভাঁরতের হিন্দু যোগী 
বৈরাগীও বাদ যান নাই; তাঁহাদের ভিতর হইতে অনেক কথ! গৃহীত 
হইয়াছে। 

অথচ বলা হয় রম্থুল হইতে আবুবকর, আবুবকর হইতে ছিনা বাছিনা 
এই গুপ্ত এলেম চলিয়া আসিয়াছে । এইরূপে তাসায়ুফের নামে শত শু 

শয়তানী মত বাহির হইয়াছে, কবর পোরস্তি, গীর পোরস্তি, কাওয়ালি, 

ওরুস প্রভৃতি শত শত সেরেক বেদাতের স্থি হইয়া দিন এসলামকে 
বরবাদ করিয়া গিয়াছে । 

মসজেদ হামিফির প্রতিবাদ । 

খুলনা সাতক্ষীরা হইতে “মসজেদ হানিফি” নামক একখানি মাসিক 

পত্রিকা বাহির হইয়াছে, ইহা আগ্রমনে স্থফিয়াএ বাঙ্গীলার তত্বাবধানে 

পরিচালিত এবং সাতক্ষীরার মুনশী গোলাম রহমান সাহেব কর্তৃক প্রকা- 

শিত। ইহাতে অনেক নৃতনভাব আছে, নুতন ব্যাখ্যা আছে, অদ্ভুত গল্প 
আছে ও আজগৈবী খেয়াল আছে। 

প্রথম, পত্রিকার নামটি “মসজেদ হানিফি” নামটি যেমন নূতন 
হেগনি কিন্তু কিম|কাঁর, উহার ব্যুত্পদ্ছি অর্থ যে কি, হাহা খোদাঠাযালাউ 



৪৮৪ আহলে হাদিন। 
সস মস্ািসপা প 

জানেন। সন্তবতঃ পরম আরদ্ধেয় জনাব এমাম আবুহানিফা সাহেবের 

মোকাল্লেদগণকেই লক্ষ্য করিয়াই হানিফি' শব্দ প্রয়োগ কর হইয়াছে, 

অথচ তীহার মোকাল্লেদগণ আরবী ভাষার হানাফী” নামে অভিহিত 

স্থতরাং তাহাদিগকে এ অর্থে হানিফি বলা বা লেখা একটা মস্ত ভূল। 
“মসজেদ' শব্দের অর্থ সেজদার যায়গ!। অতএব “মসজেদ হানিফির” অর্থ 

হ[নাফীর সেজদার যায়গা হইতে পারে । অতএব পত্রিকাখানি হানাক্ষীদের 

সেজদার যায়গ| নাকি? হানফীগণকে ইহার উপর সেজদা করিতে 

হইবে নাকি? তজ্জগ্য কি ইহার নাম মসজেদ হানিফি রাখা হইয়াছে £ 
তানেক হানাফি, স্ৃফী পীরের পার সেজদা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, কদমবুছি ত 

তাহাদের নিত্য ব্যবহাধ্য মুতরাং স্থুফিয়াএ বাঙ্গালার পরিচালিত পাত্রিকা- 

খানিকেও সেজদা করা হানাফী সুফীদের পক্ষে ততদূুর আশ্চর্যের বিষয় 
নহে, যদিও খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহাকে সেজদা করা সেরেক ও 

হারাম মধ্যে পরিগণিত । 

হালা টীদের মসজেদে যে সমস্ত এবাদত উপাসনার আবশ্বক,। ইহাতে 

কেবল সেই সকল জিনিষের আলোচনা হইবে বলিয়া কি ইহার নাম 

“মসজেদ হানিফি” রাখা হইয়াছে । তাহা হইলে মসজেদ ভিন্ন অন্যান্য 

স্থানে যাহার আবশ্থাক সে সমস্ত বিষয়ের আলে।চনা কি ইহাতে হইবে না £ 

আরও মসজেদ ৬ সাধারণ মুসলমানের জন্য খোদার উপাসনাগৃহ, মুমেন 

মাত্রেরই তথায় নামাজে অধিকার, তথায় হানাকী কি আর মৌহাম্মাদী কি? 

শিয়া কি আর স্ত্্নী কি? স্তবতরাং মসজেদর হানিফি অর্থাৎ হানিফির 

মসজেদ একথা বলিবার তা্পধ্য কি? হা! অনেক হানাফী মোহাম্মাদী- 

গণকে আপনাদের অধিকৃত মসজ্েদে নামাজ পড়িতে দেন না আমিন 

রফাঁদায়েন দরিলে মসজেদ হইতে বাহির করিয়া দেন তাহাদের প্রান্ত 

ধারণা ;_-হানাফীর মসজেদে মোহাম্মাদীগণ নামাজ পড়িলে মসজেদ 

নাপাক হইয়া যায, “মসজেদ হানকিশ নামে সেই বিজাতীয় বিদ্বেষের 

স্চন। করা হইতাছে নাকি ? 



আহলে হাদিস | ৪৮৫ 
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বয়য়ত সম্বন্ধে আমাদের কথা . রহুলে করিম (স:) দিন ঈমান 

স্থির থাকিবার জন্য, সেরেক এবং জেন! চুরি ইত্যাদি পাপ হইতে ক্ষান্ত 
এবং সংকাধ্যে ব্রতী থাকিবার জন্য বয়েত লইতেন ইহা সত্য এরূপ বয়ত 

চিরকালই আছে। হজরতের পর আবুবকর মিদ্দিক (রাঃ) তাহার খলিফা 
অর্থাৎ প্রতিনিধি হইলেন, সকলেই তাহার নিকট বয়য়ত হইলেন ইহার 

নাম বয়য়ত খেলাফত । 

খলিফাদিগের সময় এই খেলাফতীর বয়য়ত ও আমিরীর বয়য়ত ছিল, 

প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নাম ছিল আমির ()। সেই খলিফা ও এমাম বা 
আমিরের নিকটই লোকে কুঁকার্যে ক্ষান্ত ও সংকাধ্যে ব্রতী থাকিবে 

বলিয়! বয়য়ত অর্থাৎ হাত ধরিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইত, কিন্তু মুসলমান মাত্র- 

কেই যে এই শেষোক্ত বয়রত হইতে হইত তাহা নহে, শেষৌক্ত ৰয়য়তের 

নাম বয়য়তে তওবা । আরও বয়ঃতের জন্য তংকালে চারপীর চোদ 

খান্দান কিছুই হিল না। ইনি অমুকের হস্তে, তিনি অমুকের হস্তে .বয়য়ত 
হইয়াছেন, এইরূপ কোন ধারাবাহিক পীরের খান্দান ছিল না। সাহাবা, 

তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ানগণের পর যখন খেলাফতের নামে কেবল 

পার্থিব রাজত্ব চলিভে লাগিল তখন লোকে সংকার্যে ব্রতী ও কুবার্ে 

শ্ণন্ত অর্থাৎ তওবার জন্য দিনদার মোশ্তাকি আলেমের নিকট বয়য়ত 

হইতে লাগিল। কিন্তু তৎ্কালেও বর্তমান যুগের হ্যায় ধারাবাহিক 

পারের খান্দানের স্থগ্টি হয় নাই, লোকে যে কোন দিনদার আলেম 

মোত্তাকির নিকট তওবা করিত। কালক্রমে এক একটি পীরের এক 

একটি ধারাবাহিক খান্দান চার পার চৌদা খান্দান এবং তদধিক হইয়া 

পড়িয়াছে, প্রত্যেক পীরের এক এক গদি ও খানকা হইয়াছে, প্রত্যেকের 

অজিফ। আমল ও তরিকা ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক গদিনশীন 
তাপন আপন কুচি অনুসারে যাহা ইচ্ছা আপন আপন মুরিদানের মধ্যে 

জাঁরি করিয়াছেন, কালক্রমে তাহাই নিগ্ধীরিত খোদাই দিন বলিয়া গণ্য 

১৪যাডে, বৃকিয়াছে উহাহ কৌন একটি গণ না কৰিলে শ্পিশি প্রিজ্ুত বা 
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পুরা মুসলমান নহে। উহা যে একটি ঘোরতর বেদাত এবং উহ হইতে 
ষে পীর পোরস্তি ও কবর পোরস্তি আসিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ 

নাই। 

হিন্দুদের গুপ্ত গুরুমন্ত্ের শ্যায় মুসলমানদের কোন গুপ্ত গুরুমন্ 
নাই যে সে জন্য গুরুদীক্ষা লইতেই হইবে। হী ধর্মজ্্ক ধর্মপ্রাণ মুমেন 

মোত্তাকি আলেমের সহবাস যে, জীবন পবিত্র ও ধর্মময় করিবার পক্ষে 

ফলদায়ক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আবদুল কাদের জিলানী 

জোনায়েদ বাগদাদী, শায়খ আহমদ সরহেঙ্গী প্রভৃতি আল্লার অলি ও 

মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র, যেহেতু তীহারা প্রাণপণে 
কোরাণ হাদিসের ও নবীর সোক্পতের অনুসরণ করিয়াছেন, করিতে বলিয়া 

গিয়াছেন। 

সাহাবাগণ যে ধার্শিক ছিলেন, এমন কি তীহারাই আল্লার অলী 

কামেল, এবং সর্বেবাচ্চশ্রেণীর মুসলমান ছিলেন, এ বিষয়ে আমাদের 

দৃঢ়বিশ্বীস আছে, তাহাদের তরিকাই প্রকৃত এসলাম, প্রকৃত দিন মোহা, 
ম্মাদী, তাহাই আমাদের বাঞ্ছনীয় ;-তাহাই আমাদের মজহাব | 

' পণ্ডিত প্রবর শদ্ধেয় মৌলবী মোহাম্মাদ শহীদ্্লীহ এম, এ, বি, এল 
সাহেব, শরিয়ত ব্যতীত তাসায়ুফ নামক একটা বাতেনী এলেম প্রমাণিত 
করিবার জন্য অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, এ বিষয়ে কতদূর কৃতকাধ্য 

হইয়াছেন তাহ! তিনিই জানেন, আমরা কিন্তু অনেক স্থলে তাহার কৃত 

ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারিলাম না! 

(1941 ৩) ১১] 5 নাশ | ১০] ৩): ৬৯) 440] 6১ 

- 9৯ ০১৪০) ৩৫ 4019 ০595 
«তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমাণ আনয়ন করিয়াছে এবং যাহা- 

দিগকে এলেম (জ্ঞান) দেওয়া হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদের পদ উন্নত 

খপিবেন।” 

পপ পপ ৮ পপ পাপা সীল পা স্পা পাশ পিপি পিপিপি পপ আকা আপ পর ৯ উপ (০৮ বি 
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এস্বলে তিনি এলেম শব্দ হইতে কেবল মাত্র বাতেনী এলেম বা তাসা- 

যুফ অর্থ বুঝিয়াছেন, তাহার মতে এস্থলে এলেম--অর্থে জাহেরী এলেম ; 

কোরাণ, হাদিস ও তফসির নহে । পণ্ডিত সাহেবের এ ব্যাখ্য! যে কেবল 

তাহার নিজেরই মনগড়া, আলেম মাত্রেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পাঁরেন। 

আরও তিনি এস্থলে স্বীয় বাক্যের সমর্থন জন্য যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া- 

ছেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রকৃষ্ট নহে। 
তিনি আপন কথার পৌষকতায় আয়ত উল্লেখ করিয়াছেন ;-- 

৩ 
(০1০ (5১০ ৮7) ৩৩5 

“এবং ( হে মোহাম্মাদ ) বল, হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান 

( এলেম) বৃদ্ধি কর 1” (তাহা, র৬)। | 

“আল্লাহ তায়ালা” হজরতকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে আদেশ দিতে- 

ছেন। এস্থলে এলমে জাহিরী লক্ষ্য হইতে পারে না। হজরত দ্বার 

শরিয়ত প্রচলিত হইয়াছে, শরিয়ত সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের ক্রটী থাকিতে 
পারে না। অবশ্য অনন্ত জ্ঞান ( এলমে ঝাতেনী ) হজরতের প্রার্থনার 

কাম্য ছিল |” 

পণ্ডিত প্রবরের এই উক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, পণ্ডিত সাহেবের 

বণিত তাসায়্যুফ নামক এলমে বাত্তেনী হজরত দ্বারা প্রচলিত হয় নাই, 

সে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের ত্রুটি ছিল। তজ্জন্য সেই জ্ঞান হজরতের 

প্রার্থনার কার্ধ্য ছিল, যেহেতু পণ্ডিত সাহেবের কথামত হজরত দ্বারা 

যাহা প্রচলিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের ক্রটি থাকিতে 

পারে না, সে সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য হজরত (সঃ) প্রার্থনা করিতে 

পারেন না। 

হজরত (সঃ) এককালে শরিয়তের সমগ্র এলেম প্রাপ্ত হন নাই। 
২৩ তেইশ বংসর ধরিয়া তাহার উপর অহি নাজেল হয়। সুতরাং 

শরিয়ছেব এলেমই ত হজরতের (সঃ) প্রার্থনাব কাধ্য ছিল, একথা বলা 

আপ এপ 



৪৮৮ আহলে হাদিস। 

অযৌক্তিক হইবে না। বিশেষতঃ তিনি নিষ্পাপ হইয়াও ওণ্মতের 

শিক্ষার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ 
শরিয়তের আলেম হইয়াও ওম্মতের শিক্ষা জন্য এঁরূপ প্রার্থনা করিতে 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন, অতএৰ এই প্রীর্ধশার জন্য শরিয়ত ঝতীত অন্তু 

একটি এলেমের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই । 
আরও হজরতের (সঃ) দ্বারা যে তাসায়্ুফ বা এলেমে বাতেনী প্রচলিত 

হয় নাই, ভাহা কিছুতেই দিন এস্লামের অঙ্গ হইতে পারে না । 

মুছ৷ (আঃ) হজরত্ত খেজরের নিকট যাহা শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন, 

তাহাই যে তাসায়্যফ, তাহাই যে পুরণ মোহাম্মাদী এসলামের অঙ্গ এবং 

কোর্আন শরীফ ও হাদিস শরিকে লিপিবদ্ধ, একথা পণ্ডিত শহীহুল্লাহ 

সাহেব কোরআন হাদিসের কোন্স্থলে পাইয়াছেন ? 

নৌখারী মোসলেমে বণিত জিবরাইলের হাদিসে হজরত (স£)কে 
জিজ্ঞাস কর! হয়, এহসান কি, তদছুনুরে তিনি বলিলেন এর:প জাল্লার 

উপাসনা করিবে, যেন তুমি তাহাকে দেখিতে, কিন্তু যদিও তুমি তাহাকে 
দেখিতে না পাও তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখিবেন। এই হাদিসের 

বণিত এহসান যে, কোরাণ হাদিস সঙ্গত প্রকৃত খার্টি, তাসায়্যুফের লক্ষ্য 

শ্রদ্ধেয় শহীহুল্লাহ সাহেবের একথা শিরোধাধ্য, তবে একথা বিগত বোজরঁ- 

গণও উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন, এই প্রকারের তাসায়ুক্ষ যাহা কোরাণ 

হাদ্দিস সমর্থণ করে তাহাই খাঁটি, হজরত মোহাম্মাদ (সঃ) এ বিষয়ে 
জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন, উহ! স্পস্টভাবে কোরাণ হাদিসে লিপিবদ্ধ 
আছে, তিনি সে জন্য আপন ওম্মতগণকে আদেশ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, 

কোন মুমেন মুসলমান তাহার বিরোধী নহে । 
সাতক্ষীরার জনাব মুনশী গোলামরহমান সাহেব, খান্ক প্রসঙ্গে অনেক 

আজগৈবী কথার অবতারণা করিয়াছেন | তিনি লিখিতেছেন,__“আল্লাতে 

অবস্থান বা বকা-উল-বকা দশ! প্রাপ্ডিই মানব জীবনের এক ও চরম 
লক্ষা। এলমে লারুশ্সীর সাধন দ্বাব। বুদ্ধি স্থির হয়, এবং আল্লাহু বুদ্ধিব 
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গম্য হন। অপিচ বহিভ্ভগৎ ও অন্তভ্জগহ দ্বয়ের সমস্ত তব জান যায় 

এবং সাধকের দিব্য দৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, অস্তধন, ভন্তর্যামিত্ব ও অমরহাদি 
প্রাপ্তি ঘটে ।” ( ১ম সংখ্যা) 

আমরা বলি, আমাদের হজবত মোহাম্মাদ (সঃ) জগতের সমস্ত তন 

তাবগত হইয়াছিলেন কি না ? এই প্রশ্নের উত্তরে কোরাণ বলেনা তিনি 

তাহা প্রাপ্ত হন নাই, এবং কেহ পাইতেই পারেন না । 

* 1 ৬০-৪১। ৮35519১০1০9 ওঃ 
- 25 ও 

“হে মোহাম্মাদ (সঃ) ভূমি বল আত্মা! আল্লার আদেশে হইয়াছে, আমি 

যত্সামান্ত বৈ এলেম (জ্ঞান ) প্রদন্ত হই নাই ।৮ 
আরও আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ;-_-. 

পলিপ ৩9215 

রত ০০১2 25৮ ও ৬ * 1০8, 

-&) 
রা 

“আকাশ সমুহ এবং পৃথিবীতে যে কেহ আছে, কোন ব্যপ্তি গাএব-__- 

গুপ্ত বিষয় জানে না ।” 

হজরত সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হইলেও জগতের সমগ্র তন 
অবগত হইতে পারেন নাই, এবং কোন নবী অলীও পারেন না, তবে আল্লাহ 
তায়াল৷ ষতটুকু জানাইয়াছেন, জানিয়াছেল। আরও কোরাণ হাদিসের 

ঝুত্রাপি এমন কথা নাই যে, হজরত অন্তত্্যামী ছিলেন, স্থেচ্ছামত অন্তধ ৭ 
হইতেন। সুতরাং জনাব মুনশী সাহেবের এলমে লাছুন্লি ষে বাস্তবিকই 

আঁজগৈবী খেয়াল এবং কৌরাঁপ হাদিস ও এসলাম বিরুদ্ধমত তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। 

হজরত মুনশী সাহেব লিখিয়াছেন 7 
৬ 
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শন শা পাশাপাশি পপ পিসী আসিস শি 

«“এল্মে লাছুন্নি একরূপ নিশ্চিত বিজন বর্তমানযুগে মার্কিন প্রভৃতি 

দেশে থিওসফিষ্টগণ কর্তৃক থিওসফি বিজ্ঞান হইতে মনঃশক্তি দ্বার! 

আরোগ্যকারী, বিশ্বাসে আরোগ্যকারী, প্রেততন্ব, যোগনিদ্রা প্রভৃতি যে 

সকল অদ্ভুত বিষ্ভার প্রচলন ও আলোচনা হইতেছে, এবং যাহার দ্বারা 

তাহারা সমগ্র জগতকে মুদ্ধ করিয়া! কেবলমাত্র তৎ্সাধন প্রণালী শিক্ষারদিয় 

বনহুমানবকে খিওসফিষ্ট দলভুক্ত করিতেছেন,__বলা বাহুল্য, সে 
সকল এই এলমে লাছুন্নিরই অন্তর্গত। খিওসফি তাসায্যুক হইতে 
উৎপন্ন । 

আমরা বলি, অন্যান্য বিজ্বীনের ন্যায় থিওসফি ও মেস্মিরাজাম 

এক প্রকার বিজ্ঞান হইলেও উহার সহিত ধন্মের কোনই সংঅ্বব নাই, 

আল্লার অলী হইবার পক্ষে উহা কিছুই নহে । উহা কোরাণ হাদিস ও 
দিন এসলাম সম্মত যে তাসায়্ুফ-_যাহার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র খোদার 

নৈকট্যলা, যাহাগ্বারায় লোকে আল্লার অলী হয় উহা! সে তাসায়ুফ নহে। 

যেহেতু কাফের মোসরেক বেদ্দিন শয়তান নাস্তিকেও উহা! শিক্ষা করিলে ত 

এরূপ করিতে পারে । এ প্রকারের তাসায়াফ ঝ৷ এলমে লাহুন্নি যাহ 

বর্তমানে ছুফী স্ীহেবগণ এসলাম এমন কি এসলামের প্রাণ ও আসল 
বলিয়। দাবী করেন, উহ! নবি করিম, তদীয় সাহাবা এমন কি চার এমাম 

কুত্রাপি দিন ও পুণ্যকর্ম্ের মধ্যে গণ্য করেন নাই, যর্দি করিয়া থাকেন 

তবে মুনশী সাহেব ও তাহার গুরুগণ অনুগ্রহ করিয়া কোরাণ হাদিস ঝা 

চার এমামের কওল হইতে প্রমাণিত করতঃ বাধিত করুন নচেৎ গুমুন 
হজরত (সঃ) কি বলিতেছেন 7 
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দ্যে ব্যক্তি আমার দিন এসলামে কোন নুতন বিষয় যোজনা করিবে, 

যাহ! তাহার অন্তর্গত নহে, সে মরছুদ 1৮ বোখারী ও মোসলেম হইতে 

বণিত ;-- 
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ণতাল্লার কেতাবই সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা, মোহাম্মাদের (সঃ) তরিকাই 

সর্ববাপেক্ষা উত্তম তরিকা, নুতন কার্য সমূহ সর্ববাপেক্ষ! মন্দ, সমগ্র নৃতনই 
বেদাত এবং সমগ্র বে্দোতই গোমরাহি ( পথভ্রষ্টতা )। 

হজরত মুন্সি সাহেবের কথিত প্লাট প্রাসাদে ম্যাডাম র্রাভাটাস্থির 

অঙ্গুলি হইতে জ্যোতিঃ নিঃসরণ ম্যাডাম পাইপরের পুলিসের আদেশে 
পুলিশের সম্মুখেই কয়েক মিনিটের মধ্যে শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম 
করিয়৷ অসামী গেরেফতার ও টেলিগ্রাম করিয়া প্রত্যাবর্তন এ সমস্ত অতি 

স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিতেছে যে, উহার সহিত ধন ও দিন ঈমানের কোনই 
সম্বন্ধ নাই। আরও উহাই যদি ছুফী ও অলির কাধ্য এবং তাসায়াফ 

ব| এলমে লাহছুন্নি হয়, তাহা হইলে এ সকল অমুসলমানকে কামেল 

ছুঁফী ও অলী বলিতে হইবে তীহাদের নিকট এলমে লাছুন্নি তাসায়ফ 

গ্রহণ করিতে হইবে । আজ পর্যন্ত শুনা যায় নাই যে, বঙ্গীয় হানাফী 

জ্রাতুগণের তাপস কুলরত্ব শাহ ছুঁফী জনাব মৌলবা আবুবকর সাহেব 
এরূপ অলৌকিক কাণ্য করিয়া থাকেন, স্থৃতরাং স্থৃফিয়াএঞ বঙ্গালার 
হাঁনাফীগণ তাহাকে বিদায় দরিয়া অবিলম্বে এ সকল অমুসলমানের মুরিদ 

হউন, নচেত তাহাদের কলিত তাসায়াফ বা এলমে লাদুম্লি পূর্ণরূপে লাভ 

কর! যাইবে না। 
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একে পীর পুজা, কবর পুজায় দেশ ছাইয়। গিয়াছে, তাহার উপর 

গনশী সাহো,বর ব্যবস্থা প্টনুন ৮7আসংঘা মমাধি তণ জঙ্গলাচ্ছাদিত হইয়া 



৪৯২ আহলে হাদিন। 
শপ সপ পপর সা 

নিশ্চিহ হইয়া গিয়াছে ৷ এক্ষণে সে গুলির উদ্ধার সাধন করা আবশ্ুক 

হইয়া পড়িয়াছে।” 

আরও এই জন্য মুনশী সাহেব নানী দাদীর কেচ্ছা কাহিনী বা গল্ল 
গুজবের ন্যায় মাইচাম্পার লম্বাচওড়া কাহিনী প্রবন্ধাকারে লিখিয়াছেন, 

তাহার একস্থলে লিখিতেছেন ;-__“তীহার বিড়াল কখন বাধ হয়, তাহার 

চরকা নৌকায় পরিণত হয়, তাহার ফুতকারে সর্ববরোগের অবসান হয়, 
আরও তিনি স্কৃতভবিষ্যুং বর্ণনা করেন।৮ এ সমস্ত কি তাহার কেরামতি 

নহে? 

আরও মাইচাম্পার অভিসম্পাতে বুড়নের পুরুষদের নাকি পূর্ণগর্ড ও 

প্রসবের কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সাবাগ! বেশ ত পুরুষদের মলঘ্বার 

দিয়! সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করিলেই ত হইত। মুনশী সাহেবের খেয়াল 

গুলি বাস্তবিক আজগৈবিই বটে, শুনিলে হাসি পায়, আবার কাম্নাও আসে 
যেহেতু তাহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে অনুর ভবিষ্যতে বঙ্গদেশে 

' কবর পুজায় ছাইয়া যাইবে। | 

হজরত মুনশী সাহেবের পাণ্ডিত্য গুনুন,_“মহা কৌরাণে আত্মজ্ঞান 

বিহীন দিগকে মোনাফেক বলে। মোনাফেকেরাই আধ্যান্্ বিদ্যা মানিত 
না। প্রথম খলিফ| মহামান্য ছিদ্দিক (রাঃ) তাহাদের ধ্বংস সাধন 

করেন। পরে দুবাত্ব! ওয়াহাব মোনাফেকদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়! 

একটি আধ্যাত্ম জ্ঞান বড্জিত মোজহাব স্ঠি করে, অগ্ভাপিও এদেশে 

ওয়াহাব মত্তের লোকেরা এলমে লাছুননীর প্রতিকূলে বাহাস করিতে দল 

পাকায়। 
জনাব মুনশী সাহেব! আপনি মহা কোরাণের ক জাশেন কি না 

সন্দেহ, জনাব! “মানীফেকের” এ আজগৈবী ব্যাখা! কোথায় পাইয়া- 
ছেন? আপনাদের কললিত এলমে 5. নি হইতে গাইয়াছেন নাকি? 

হজরত আুরকর সিদ্দিক (রাঃ) ত জাকাত অগান্য কারীদের সহিত যুদ্ধ 

করিষছিলেন) আপনাদের কল্িত আদাংশাবিঠ] ন! মাশিয়াত নে তাহার! 

ক পপি সপস্পাস্পসপস পী  া শপমসপাস্পপস নি 
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মোনাফেক ও সে জন্য প্রথম খলিফা কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল একথ! 

আপনার গুরু মৌলবী রুহল আমিন ও জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ 

আবুবকর সাহেব কোরাণ হাদিস হইতে প্রতিপন্ন করুন। জনাব মুনশী 

সাহেব! *ওয়াহাব' ত আল্লাহ তায়ালারই নাম, স্থৃতরাং আপনি “ছুরাত্মা 

ওয়াহাব” লিখিয়! যে কি গুরুতর অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানী 

মাত্রেই বুঝিতে পারেন | আপনার নাম গোলামরহমান, কেহ যদি আপনাকে 

লক্ষ্য করিয়৷ ছুরাত্মা রহমান বলে তাহাও বোধ হয় আপনার মতে সঙ্গত 

হইবে। বেচার মৌলবী আবদুল ওয়াহাব ত হাম্বলী মজহাবের মোকা- 
শ্লেদ ছিলেন, আপনাদের হ্যায় যাহার সেইরূপ মোকাল্লেদ তাহারাই 

ওয়াহাবী হইলে হইতে পারেন! আমরা ত গাঁএর মোকাল্লেদ কোরাণ 

হাদিসের তাব্দোর আমরা কোরাণ হাদি সম্মত গ্রকৃত তাসায়াফের 

মনকের নহি, আপনি যে তাসায়্ফ বা এলমে লাছুন্নির বর্ণনা করিয়াছেন, 

কোরাণ হাদিস দূরে থাকুক, চারি এমামের কল হইতে উহা দিন 
এসলামের অঙ্গ বলিরা প্রমাণ করুন, নচেৎ ওরূপ শব্দ আর মুখে উচ্চারণ 

করিবেন না। 

নিবেদন-_ 
পবিত্র রমজান ও ঈদ্দল-ফেতের উপলক্ষে আমরা আমাদের অনুগ্জা্ক 

ও গ্রাহকবর্গনমীপে নিব্দেন করিঙেছি যে, তাহার গশঙ্যেকেই বেন 

এ সময়ে কমপক্ষে ৫ জন গ্রাহক সংগ্লহ করিয়া দিয় আগাদিগের উৎপাত 

ধঙ্ছণ করিতে মি বরেশ । জার. 



৪৯৪ জ্বাহলে হাদিস। 
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ঈমান। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

€| এখন দেখা! যাউক, এই হৃদয় নিহিত ভর্তির ক্রিয়া কি? 

ইহার প্রাথমিক স্ফ.রণে সকলকে আহার, নিদ্রা, সখ, ছুঃখ, জীবন, মরণ 
সব ভূলাইয়! দিয়া এ আদি ও অনস্ত, সর্বশক্তিমান খোদাভায়ালারদিকে 
টানিয়া লইয়া যায়। সকলে ভক্তির স্ফরণের প্রথম আকুলতার কঠোর 

জহুশতাড়নে আপনার সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধানে ধাবিত হয়। এ যে 

মরীচিমালী দুরাকাশে ঝল্ মল্ করিতেছে, উহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে 

বলিবে যে, এক মহান প্রবল প্রতাপশালী প্রভুর কাঠার আদেশে আদিষ্ট 
হইয়া প্রতিদিন জগম্মগুলে উদীয়মান হইয়া নিদ্রিত জগৎবাসীকে সজাগ 

করিয়া তুলিতেছে। এঁষে সৌন্দর্যাধার শশধর তারকা-সমভিব্যাহারে 
নীলাকাশে উদিত হইয়। সরসীবক্ষস্থ কুমুদবধূর সহিত কৌতুক করিতেছে ; 
উহাকেও জিজ্ঞাস কর, সে বলিবে-_অপুর্বব রূপের আধার, গুণের আকর, 
দয়াময় খোদাওন্দ করিমের এক সামান্য পদধূলিকণাঁবৎ সুষমা লাভ 

করিয়া জগতবাসীকে এককালে বিস্মিত ও স্তন্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। 

এ ষে বারিধির প্রশস্তবক্ষে উত্মিমালা উন্মন্ত হইয়া কি এক 

অনন্তের পানে উদাস মনে ছুঁটিয়াছে ! তাহাদিগকে স্থুধাও, তাহারা 
অবাধে, অকাতরে বলিবে যে--এ এক মহাতেজশালী করুণা-পারাবার 

খোদাতার়ালার শক্তিকরে পড়িয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় তঞ্ভন 
গঙ্জন করিতেছে । আবার এদিকে পকিভ্রবাণী কোরাণ শরিফ ঘেষণা 

করিতেছে, 
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৬। আমরা যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখিতে পাই, চারিদিকে 

খোদাতায়ালার অসীম করুণ।-নিদর্শন শোতা পাইতেছে। জীবন ধারণের 

নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক, তিনি অকাতরে তাহা আমাদিগকে দান 

করিতেছেন। “কত পাষণ্ড” সাধু সাজিয়া ক্ষুদ্রমতি মানবের বক্ষ১্থলে 

ব্িয়৷ রক্তপিপান্ুু-জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করিতেছে । আবার ওদিকে 

ধা্্মর মাথ| খাইয়! চোরের! পরম্ব হরণ করিতে বাহির হইয়াছে! আবার 

শত শত নরনারী বিপথগামী হইয়া সত্য সনাতন এসলামকে ভুলিয়! দেবতা 

পূজায় ভর দিয়াছে! কিন্তু কৈ খোদাতায়ালা ত তাহাদের প্রতি 

বিরূপ হন নাই ? তাহাদের জীবিকা নির্ববাহের উপায় ত বন্ধ হয় 

নাই। 

হায় জ্ঞান'ন্ধ মানব! তিনি তোমাদিগকে নিত্য আহারের ব্যবস্থা 

করিয়া দিতেছেন, তিনি তোমার হৃদয়ে স্পন্দন জাগাইয়। তুলিতেছেন, 

তাহার কৃপাতে তোমরা চলিতে সক্ষম, পণুপক্ষিগণ অবিরত যাহার 

গুণকীর্ডন করিতেছে, তোমর! কি মায়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছ 

যে, চাহিয়াও ভাল করিয়। চাহিতেছ না, জানিয়াও ভালভাবে সন্ধান 

লইতেছ ন|/ | ইহা। তোমাদের বিষম ভ্রম। খোদাওন্দ করিম ষে 

বিপথগামীদিগের মনে মোহর করিয়া! দিয়াছেন; আর তীহাদের হৃদয়ে 

ধর্মের তাৰ জাগিয়া উঠিবে না । কৌরাণের মহা! আলোক তাহাদিগকে 

আর আলোকিত করিতে পারিবে না; কেননা! তাহারা ঘোর কালিমা- 

লেপিত। আদি নিয়তির দিনই স্থির হইয়া গিয়াছে ; তাহারা (ধর্ম) 

বুৰিবে না, শুনিবে না, মানিবে না; তাহার! বেইমান অর্থাৎ “অবিশ্বাস 

কারা । 

দ। পরম করুণাময় খোদাওন্দ করিমের অস্তিত্ব হাদয়ঙ্গম হইলে, 

তখন উহার বিধিনির্দিষ্ট পথে চলিতে স্বত্ত:ই বাসন! জাগিয়া উঠিয়! 

সকলকে অস্থির করিয়! তূলে। কেননা যদি প্রভু সদয়, সাধু বলয়! 

জানা যায়, তবে তীহার পদে জীবন সমর্পণ করিছেও প্রাণ কৃঠিত 
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হয় না। সইকপ সেই অনাদি, অনন্ত বিশ্বপা তা জগদীশগ্রতি আগ 
অটল « ০ আমাদিগকে মংসারের সুখ, ছুঃখ, রোগ, শোক, ধন, 

মান সব ভূল|ইয়া, সেই অনন্ত দেবের অনন্ত পথের ভিথারী করিয়া তুলে। 

তখন সেই অনন্ত দেবের মনজ্তুগ্ি সাধনই জীবনের সর্ববপ্রধান লক্ষ্য 

হইয়! দীড়ায়। নিক্মলিখিত সাতটা বিষয়ে বিশ্বাস (ঈমান) রাখাই তীহার 
অনু গ্রহলাভের উপায়! 

(১) খোদাতায়ালার প্রতি; (২) তীহার ফে়েস্তাগণ প্রতি; (৩) 
তত্প্রেখিত কেতাবসমূহ প্রতি; (8) নবীগণেহ প্রতি; (2) শেষ 

দিবসের প্রতি; (৬) খোদাতায়াল৷ কর্তৃক শুভাশুভ অদৃষ্ট বিধানের 
প্রতি; (৭) মৃষ্ক্যর পর পুনরুখনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । 

যদ খোদার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস থাকে, তবে উপরুক্ত অন্যান্য বিষয় 
গুলির উপর বিশ্বাস রাখিয়! ধর্ম কার্যে মনৌযোগ দেওয়া উচিত। 

নতুবা বিশ্বাস বিহীন ধর্ম কাধ্যে কোন লাভ দর্শিবে না; সমস্তই যে 
পণুশ্রম হইবে ; ইহাতে আর সন্দেহ নাই । “গড়ে ধর্ম করি” বলিয়া 

অনেকে পাপও করিয়। থাঁকেন। যদি ২১ স্থানে ফাক রাখিয়া ২১ 

স্থানে ডবল করিয়া বেড়া দেওয়া! যায়, তবে তাহাতে কিছুতেই গরু বাছুরের 

উপদ্রব কম পড়িবে না ; সেইরূপ গড়ে ধর্ম করার কোন ফল নাই। 

অনেকে ভাবেন ২1৪টা বেশী পুণ্যের কাজ করিলাম, কিন্তু ২১টী সামান্য 
পাপের কাজ করিলাম । ইহাতে আমার বেশী পুণ্য হইতে সামান্য পাপের 

দরুণ কিছু বাদ গেল; বিস্থ কিছু পুণ্য ত থাকিল; ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক 
ধারণ! বই আর কিছুই নহে। 

৮1 এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন আমরা একেবারে খোদাতয়ালার 

সমীপে উপস্থিত হইতে পারি না । কেননা গাছে উচ্গিতে হইলে গোড়া 

হইতে না উঠিলে কেমন করিয়া গাচ্ঠের অগ্রভাগে উঠা যাইবে? ছোট 

আদালতে নালিশ না করিয়া একেবারে হাইকোর্টে যাওয়া যায়? ইহ! 

ঠিক, কিন্তু থোদাতায়ালার সহিত মানবের এটুকু তফাহু। যি তভাঙাঝে 
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অসাম গুণশ।লা, অসাম শক্তিমান বলিতে চাও, যদি তাহাকে আদি, অনন্ত 

বলিতি চ19, বদি তীহাকে জীবন-মরণের কর্ত। বলিতে চাও তবে ক্ষুদ্রমতি 

মানবের সহিত খোদাওন্দ করিমের তুলনা করিও না৷ | কেননা তিনি সর্ব 
সর্ববদশাঁ সর্ববণক্তিমান খোদাতীলা । ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুত্রের আহ্বান ও তিনি 
শুনেন । তাহ।র সহিত যদি মানবের হুলনা করিতে চাও, তাবে সপ্তম স্তবক 

আকাশ শুন্যে রাখিয়া ; মৃতদেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়া ; অতি 

সুর বীজে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উত্পাদন করিয়া অগসব হও; নতুবা পুর্বেবান্তু 

ভ|ণ করিয়! বিশ্বপাতা করুণাময়ের উপাসনায় অবঙেলা করিও না | তিনিই 

একমাত্র উপাসনার পাত্র । 

৯। প্রাগুক্ত বিশ্বাসে অটল থাকিয়া কর্তব্য পথে মগ্রসর হইলে 

হ্রঃখ আর দ্রঃখ বলিয়া অনুষ্ঠিত হইব না। তাহা পরম কারুণিক বিশ্ব- 

পতির দান বলিরা হৃদয় পাতিয়া লইবে। কথিত আছে,__হজরত অ ইয়ুৰ 
( সঃ) ক্রমাগত অক্টাদশ বমকীল অশেষ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু কিছুতেই তিনি এক মুহুর্তের তরে খোদা প্রতি অবিশ্থাসী হয়েন নাই : 

সর্ববদ! কার়মনোব।ক্যে তীহার উপসনায় তম্ময়-চিন্ত থাকিতেন। হায় অঙ্গ 

বিশ্বাসী মানব ! ২1১ দিন বুগ্রি না হইলে আর তোমাদের ঈমান, তোমা- 
দিগকে খোঁদার দিকে টাণিয়া লইয়া যাইতে পাবেনা । অমনি শয়তান 

নানা প্রলোভনে মাতাইয়া, তোমাদের জদয়াসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইবে 
এবং তোমাদিগকে নানাবিধ বেদাতি কান উৎ্সাহ্তি করিবে । যদি 
কাহার সন্তানাদি না হয়, তবে কালী, ছুর্গা গভুতির পুজা করিতেও বৃস্ঠিত 
হও না| এইরূপ সামান্য সামান্য বিপদেই তোমরা ধেষাটাত হইয়া একে- 
বারে ধশ্ধের মস্তকে পদাথাত করিয়া খুল্যবান জীবন নষ্ট করিও না; 
পরিণামে অনুতাপ করিতে হইবে | মুল কথা--মনে যদি ধন্মথল থাকে, খোদা 
প্রতি মহান্ শ্ুবিখাস থাকে, তবে হত্যুক্ধে মুত হশিয়া বোধ হয়না, 
তাই ধান্মিক লৌকেরাই হবিভ অন্তরে মুহ্যুকে আলিঙ্গন বরে। 

মোগান্মদ আবুল করিম । 

মুবুন্দপুর, খুলন । 
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মলা তলব । 

মাননীয় জন।ব সম্পাদক সাহেব! 

নিন্ষেক্ত মনলাটা আহলে হাদিম পত্রিণায় গকাশ পূর্বক যথাযথ 
উন্চর দানে বাধিত করিবেন। 

বশন্ধদ 

আহমদ গাণি মুনশী, হাবিল মোহান্মদ মুন্শী। 
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আহলে হাদিস | ৪৯৯ 

ছেন : নং নবীসা? সাহেব | করমাইয়ঃডেন ষে, “হারুন, কাধ” হাঁলালকে হারাম 

করিতে পারে না” 

গিপর্ণা 50 85৮ 2 পরের তর রত নে 

৫০ 891০ 41০19) ০ গর ২০৮০) ও টি ০ (১)০ 

রা পে ডে পারি এত ভা পাতার 5 তা লতার রাঃ 

1 49৪ ৩/)68)১10/ ১৯১০০ রে 

পাছে পার্টি পি চি পর্ণ 2 এ পাঠ তে 

রা ০১) (1১০1 ১০- ৬ ০৬ $4] 

হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বণিত ,_-একদা হজরতকে জিজ্ঞাস! 
করা হইয়াছিল যে,_“যে-ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করিল, 

এবং সেই স্দ্রীলোককে বা তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিল, সেই 

ব্যক্তির সহিত সেই জ্্ীলোকের বা তাহার কন্যার বিবাহ জায়েজ ফি না? 

প্রতবান্তরে হজরত ঝলিলেন,_-হারাম কাধ্য হালালকে ভারাম করিতে পারে 

না” হাদিসের শেষ পধ্যন্ত । অর্থাৎ জেন হারাম এবং নেকাহ হালাল অস্র- 

এব জেনাঁর কারণে নেকাহ হারাম হহতে পারে না। 

উপরুক্ত হাদিস সঘাহের মর্খ্যানুঘারী সাব্যস্ত হইন্ডেছে যে, শ্বাশুড়ীর 

»হিত জেনাকাঁরীর পক্ষে ভীহার স্ত্রী হারাম হইতে পারে না এবং এরূপ 

বক্ষিয়াকারী ন্পীপুরুষের মহি 5 খাওয়। পেওয়া করা যাইতে পারে না। 

রি টা 
০ পে ন্ ৫ শা 

* চল, ০) কু, | 



৫০০ আহলে হাদিন। 
শ্পা্্প শিপ সাপ স্পস্ট শো শাশিশীশিশিশিশিশশিশিস্পিশিশি স্পা পি ্পশীশিশিশী রি পাশে শীশী শাশী শীত ৯ ৯ সী ত ৮ ০ শিক ৮ শসা আপ 

আকুল আহ্বান । 

বাঙ্গালার মোহাম্মদী ! তোমরা আমাদের প্রাণতুল্য প্রিয় ভাই বোন্, 

তোমর! আমাদের আপনার, তোমরা আমাদের প্রতিবেশী, তোমরা আনা- 

দের নিকটে ; কাজেই তোমাদের কাছে প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে, তোমাদেরই 

কাছে ছুঃখের কাহিণী শুনাইতে, তোমাদেরই সাথে উন্নতির গীতি গাইতে, 

তোমাদের কাছে প্রাণের ব্যথা মনের কথা জানাইছে আসি । আপনারা খুব 

জানিবেন যে, জাতির উন্নতি, ধন্ম্ের প্রচার, মজহাবের বিস্তার করিতে হইলে 

ধন ও প্রাণ দিয়া অন্তরের সহিত খাটিতে হয়।, 
মাদ্রাস|! মোক্তব প্রভৃতি জাতীয় বিদ্যালয় চালাইয়া৷ আবান-বুদ্ধ-যুব। 

সকলকেই ধর্্মশিক্ষ! দিতে হয়, জানীয় সংবাদ পত্র ও পুক্ক প্রচার এবং 

রাশি বাশি বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতে হয়, সেজন্য প্রেসেরও প্রয়োজন হইয়া 

শড়ে। আবার লেখা পড়া শিক্ষা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, অথচ ধর্ম 

সকলেরই জন্য, ধশ্মের নিকট ইতর ভদ্র নাই, মুর্খ ও পণ্ডিত নাই। 

ধর্মের স্থশীতল ছায়া, ধন্রের শান্তিময় কোল সকলের জন্য পাত| | স্ৃভ- 

রাং ওয়াজ নছিহত বক্তা ও সছুপদেশ দ্বারাও কি ধঙ্থেগহ আর কি 

হাট-মাট, পথ-ঘাট সর্বত্র সর্ববজীতি সর্ববজনের নিকট আদর ও যত্তের 

সহিত ধণ্ধ প্রচার করিতে হয়, এজন্য আলেম ও স্থবন্তা প্রচারকের 

বিশেষ দরকার | 

এই সকল কাঁধ; কখনই একজনার শক্তিতে বু'লায় না, এক এক 

করিয়৷ উঠ্ঠিতে পারে না; কাজেই দশ জনে মিলিয়া আগমন বা সমিতি 

গঠন করতঃ প্রতোক দেশের প্রতেক বাক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পৃথক পৃথক 

শৃক্তিগুলিকে একত্র করিয়া এক প্রব্া ও মোটা শক্তি সঞ্চয় করন 

তদ্দারা বাধা কবিছে হয। 
1 রি * |." - 

সি ৯৭ ২৮ এ ৯১02৭ 2 রা নি এ এই চি 1৭1 ৬1১11 



আহলে হাদিস। ৫০১ 
৭ পাম্পি আশ স্পা সপ পাপ শস্পপসপপ ৮৯ পাপী স্পা পাপপাসপপাপা পক পন 

আল্প অল্প করির। ক্রমে একটি রাশি হইয়া যায়, গো ফোটা বৃষ্টি 

পড়িয়া আত উৎপন্ন হয়। 

শ্রীষটীনদের দেখ তাহাদের কত মিশন চলিতেছে, ঘাটে-মাঠে মিশনারী 
( প্রচারক ) ফিরিতেছে, তাহারা কত পুস্তক কত বিজ্ঞাপন ছড়াইতেছে, 

ধশ্ম প্রাচারের জগ্ সকল ও সংবাদ পত্র চালাইতেছে। আজ কত জাতিকে 

তাহারা খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছে, তাহাদের প্রলোভনে কত মুসলমানও 
খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে । ব্রাঙ্গরাও এইরূপে আপনাদের ধন্মন প্রচার 
করিতেছে, বত শিক্ষিত মুসলমান ব্রাহ্ম হইয়া গেল। হায়! এ অব. 

স্থায় আমরা যদি চুপ করিয়! থাকি, তবে আমাদের জাতি, ধন্ম ও মজহাবের 

নাম কি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়! যাইবে না? এবং এজন্য কি আমরা 
খোদা তায়ালার নিকট দারী হইব না? আবার এদিকে বঙ্গীয় মোহাম্মাদীর 

উচ্ছেদ সাধন জন্য কয়েক জন হানাফী ভ্রাতা ছফ্য়াএ কেরাম উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছেন ; ছায়েক! 'ও ইসলাম দর্শন প্রাভৃতি পুস্তক প্রচার করতঃ 

এমাম বোখারী, এমাম নাছায়ী (রঃ) ও অঞ্ান্য মহামান্য আহলে 

হাদিসগণের প্রতি অযণা আক্রমণ ও তাহাদের দুর্ণীম রটনা করিতেছেন । 

এই ছুকি মহাস্মাগণের ওয়াজের অধিকাংশ মোহান্দাদ। দল.ন ব্যরিত হয়, 

মোহাম্মাদীর সহিত নেকা-সাদি এমন কি জানাজা! বন্ধের জন্য মুখ্দি 
হানাফাগণকে বয়কট করিতে বলা হয়। যে ব্যক্তির এমামের পশ্চাতে সুর 

ফাতেহা পড়িবে পে মর্দুদ, আমার মুরিদ হইতে খাগিজ ইত্যাদি বলিতেও 

মোহাম্মাদীগণকে লক্ষা করিয়া গালি বর্ষণ করিতে ক্রুটী করেন না। 
এমতাবস্থায় নিশ্চেষ্ট ভাবে খাকিলে অচিরে আমাদের অবনতি ও পতন 

কি অনিবার্য হইয়। দাড়াইবে না ! 

সমাজের শীমস্থানীয় হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার মাওলানা মৌলবী সাহেবগণ 
বাঞ্গ পনিতর দিন মোহা হাদীর গ্চার ও উন্নতির জন্য বেঙ্গল আহলে হাদিস 

বনফারেন্স বা আগুনে আহলে হাদিস ঝঙছগ।লা গঠিত করিয়াছেন । আনুন 

আদব সংলে মিলিঘ! উঠে যোগদান ক্রি, সসলে মিলির দিনের জন্য 



রি আহলে হাদিন। 

জাতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। এই কনফারেন্স বঙ্গীয় আহলে হাদি- 
সের অভাব অভিযোগের জন্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্মণ করিবে। এই 
আগ্রমন হইতে প্রচারক নিযুক্ত হইয়! দেশে দেশে ওয়াজ নছিহত করি- 

তেছেন। বাঙ্গলার প্রিয় ভাই বোন! আপনাদের নিকট সাহাঘ্য পাইলে 

অধিক সংখ্যায় প্রচারক নিযুক্ত করিয়া সর্বত্র দিন মোহাম্মাদীর 

ঘোষণ! ও তাহার দিকে সাধারণকে আহ্বান করা যাইবে । দ্রিন-মোহা- 

্মাদীর প্রচার কল্পে আগ্তমন হইতে একটা মাদ্রাসা, প্রেস ও আহলে হাদিস 

নামক মাসিক পত্রিক! চলিতেছে ; পত্রিকায় দিন-মোহাম্মাদীর প্রচার ও 

বিপক্ষের অকাট্য প্রতিবাদ ঘেষণ| করা হইডেছে। রীতিমত ঝাঙ্গালার 

সহায়ত পাইলে আহলে হাদিসের জন্য একটা উচ্চ আবরবা বিদ্যালয় স্থাপন 

করাও আগ্রমনের এবান্ত ইচ্ছ! | যথায় এত অধিক সংখ্যক আহলে হাদি- 

সের বাস, সেই বিশাল বিরাট বঙ্গে যদি খাস্ আহলে হািন সমাজের 

নিজন্ব একটা প্রেস ও সংবাদ পত্র যখেন্ট সংখ্যক প্রচারক একটা মাত্র উচ্চ 

ধরণের জাতীয় বিদ্যালয় না থাকে, তবে ইহ! অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় 

কি আছে! 

প্রিয় বঙ্গবাসি! জাতির সকল লোকের পড় সহায়ত ব্যতভ আপ- 

নাদের এই জাতীয় প্রেস, আগ্জমন পত্রিকা, মাত্রাস। ও প্রচারক কিছুই 

থাকিহেপারে না। জাতির সহায়! ব্যভাত জাতার জীবন গঠিতফাতীয় 

উন্নতি সাধিত হয় না; এমন কি জাতির সাধারণ লোকের যত্ু ব্যতীত 

জাতীয় অস্তি্টুকুও থাকে না। 

হে বঙ্গীয় মোহ।'্মাদি ! হে দেশের গ্রংণ প্রতিম ভাই বোন 

আজ মোরারক রমজানের দিনে তোমাদের কাছে এই যে'ঢঃখের কানা 

কীদিলাম, মন্ধের বেদনা জানাইলাম, ইহা যেন বনে বিয়া কাদার ম্যাথ 

বিকলে না যায় ; আল্লার , ওয়াস্তে, দিনের খাতিরে, সমাজ ও জাতিৰ 

উদ্ধারের জন্য প্রাণ ভরিয়া তোমার্দের আপধ্রমনকে দান কর। এ দেখ আালাহ 
তায়ালা বলিতেছেন:-৬৪৯1) 145 157 হয পিতোসিণা পরে 

পপি শপ পপ পপ জপ সপ পি প্পীশসল প  প্প শী শি শী সপ 



মাহল হাদিস। ৫০৩ 

জাভগণ ! তোনাদের আঞ্জমনে অর্থের একীন্ত অভাব, বিনা অর্থে 

আঞ্চনন চলে না| অতএব তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাব সহায়ত চাও, 

গালীহ ও ভদী এহথলুকে সন্তষ্ট করিতে চাও, হজকভ্তের সহিত বেহেস্তে 

লিতে চাও, তলে যথাসাধা দান করিয়া আঞ্জমনের অভাব ঘোটন কর, 

আশ্রমে বিষাদ কালিমা দূর করিয়া জাতীয় কাধে হজরতের এ দীন 

তগণের ননে আননা-নহরী ছুঁটাইয়। দাগ । লে 

তায়! এস্লামের সে একদিন শিয়াছে যেদিন হজরতের মুখে দানের 

সুখ্যাতি শুশিয়া নারাজাঠিও আপনাদের সাধের অঙ্গভুষণ খপিয়৷ দান 

হিডেন । 
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সি 

“পরে হজরত স্সীলোকদিগের নিকট আপিয়া তাহাদিগকে নডিহত 

করিলেন এবং দান কিছে আদেশ করিলেন । অতঃপর দেখিলম ভাহর 
আপনাপন কর্ণ ৪ গলার দিকে খ্কিলেন ( অর্থাৎ কাণের বালি ও গলার 

হার খুন্ম/ দিলেন )। হায়! আজ এমন রমণামণি কে আছেন, ধিনি 

খোদার রাহে আপনার গমের গহনা খুলিয়া দান করিতে পারেন ? 

বঙ্গের প্রিয় ভাই বোনগণ) বিশেষতঃ জমাতের সব্দার ও প্রধান ব্যন্তি- 

গণ, আহলে হাদিষেস আহক ও পৃগপোষকগণ আপনারাই আমাদের প্রণণাঠ 

সহায় সন্বুল্ঃ আপনারা নিজে এখং অন্যের নিকট হইতে আলার ওয়াস্তে 
চা 

/ঞ 

চছকা, ফেব, ভশবাত ও কোব্বানার চাড়া এবং নিজ তহবিল ভই্ডে 



৫০৪ আহলে হাবিস। 
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আন্রমনকে যাহা সাহায্য করিবেন কৃতচ্ন্ততার সহিত আহলে হাদিসে তাহা 

প্রাপ্তি স্বাকার করা হইবে। টাকাকডি কলিকাত| ১ নং মার্কইস লেন, 
আহলে হাদিস অফিসে সেক্রেটারীর নামে পাঁঠাইবেন । 

6 

আধ ফোটা | 

কুপ্ত-কানন ছাইয়া গেছে ফোটা ফুলের গন্ধে, 

গাইছে অলি প্রেমের গীতি, বইছে সমীর মন্দ, 

কোমল প্রাণের পূর্ণ-হাসি খেল্ছে সার! অঙ্গে ; 

নাচছে সে যে হেসে হেসে নানান্ রঈ-ভঙ্গে ! 

পার্থ তাহার একটা কলি রয়েছে বিমর্ষে 

ফুটে উঠতে পারে নি সে গ্রভাত-কিরণ-পর্শে 
প্রাণের হাসির অকুট-রেখ! ভাসছে অধর প্রান্তে _ 

ফুটবে সেও১-এখন না হোক, ছু'চার দণ্ড অন্তে। 

ওরে সমীর! ওরেভূঙ্গ! একি তোদের ভ্রান্তি-_ 

ফুটস্ভেরেই আদর করিস্. ঢাঁলিস্ সোহাগ-শাস্তি ! 

অর্দ-ফোটা 'ওইযে কলি রয়েছে ওর পার্খে, 
আদর ক'রে কওন! তারে ছুটী কথা হষে '__ 

ফুটিয়ে তোল আধ ফোটারে,__নিশির-শিশির-সিক্ত, 
মন্মে মরে আছে ও যে, খোল উহার চিত্ত। 

গোলাম মোস্তাফা । 



আহলে হাদিস। ৫০€ 

ধর্মালয়ে ধোকাবাজী | 

সম্প্রতি পুগিয়া জেলার অন্তর্গত এক সরকারী ডক বাঙ্গালাতে 

'মোহান্মাদী-গণের সহিত হানাফিদিগের বাহাছ হইবে বলিয়া হানাফীগণ 
টোল-সোহরত করায় তথাকা'র মোহাম্মাদী মৌলবী আবদুল কাইউম সাহেব 
বাদ পাইয়াই আগ্রুমানে আহলে হার্দিসের প্রধান উদ্যোগী ও আহলে 

হাদিস পত্রিকার পরম পুষ্ট-পৌধক জনাব মৌলবী এফাঁজুদ্দিন সাহেবকে 
পুণিয়াঁয় লইয়া যাইতে কলিকাতীয় আসেন। কলিকাতা আহলে হাদিস 

জমাতের সর্দার জনাব হাঁজি আবদুল্লা সাহেবের ও মৌলানা আবডুম,' 

সাহেবের পরামর্শানুসারে আগ্ুমন্ পক্ষ হইতে মৌলবী একীজুদ্দিন মাতে" 

পুর্িযায় গমন করেন। তথায় যাইয়া! মৌলবী সাহেব, হানাফী - 
কর্ঠক মুদ্রিত এক বাহাছের বিজ্ঞাপন দেখিতে পান । বিজ্ঞাপনের - ক্যান 
ন্ুসরে তিনি বাহাছের সন্রনামা, পুলিশ এবং নিরপেক্ষ শালিসাদিণ .গ। 

উল্লেখ করিয়া বাহাছ করিতে হানাফী পক্ষকে পর লিখেন, হানাকী পক্ষে? 

মৌঃ ফজলর রহমান ও মৌঃ আবুল মতিন এলাহাবাদী সন্দত হইয়া 
মোহাম্মাদীদিগের নিকট উপস্থিত হন, উভয় পক্ষের এক্রার ও সর্তভনামার 

খসড়া প্রস্তুত ও রীতিমত পুলিস এবং উপযুক্ত সালিশসহ বাহাছ হইবে 

বলির! স্থিরীকৃত হয় । নিজ দাবীর রীতিমত দলিল পেশ করিতে না 

পারিলে অপর পক্ষের মত গ্রহণ করিতে ও এক হাঁজার টাক! ক্ষতিপূরণ 

দিতে হইবে বলিয়! সর্তনামায় লিখিত হয়। দ্সন্তরনাম রেজিষ্টারী করিয়া 
তকযুদ্ধ হইবে” উভয় পক্ষরই এই প্রস্তাব ছিল। কিন্ত পরদিন হানাফী 

পক্ষ পূর্ন্বদিনের সর্ভনামার সম্পূর্ণ উল্টা এক মনগড়া সর্তুনাম! প্রস্তৃত 

করিয়া তদনুষায়ী বাহাছ হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন । বলা বাক্ল্য 

যে, সেই সর্বুনামায় বাজে তর্কের কথা ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না, অগত্যা 



৫০৬ আহলে হাঁদিস। 
শপ শপ্পশন ক সপ | শা সস পিসী শজপ্পা সিসি সি সপ সপ পপ অপ আপ উপ স্পা সজল 

মৌলৰী এফাজুদ্দিন সাহেব, তাহাদের সেই সর্ভনাগার গতিবাদে বক্তা 

প্রদানপুরব্দক উপস্থিত জনমগ্ুলীীকে হানাফী মজহাবের অগারতা ও বিগ 

(দগের ধোকাবাজ বিশেষ ভাবে বঝাইয় দিয়া বক্তব্য শেষ করেন । 

আমাদের হানাফী ভ্রাতগণের এইরূপ ধোঁকীবাঁজী ও চালাকি অধিকাংশ 

বাহাছেই পরিলক্ষিত হয়। রিপোর্টার । 

আঁঞ্জমনে আহলে হাদিস বাঙ্জালা | 

প্রচার মতবাদ | 

বিগত ১ল! আধাঁট গুক্রবাঁর আগ্রমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার সেক্রে- 

টারী জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ আবঢ়ল লতিফ সাহেব এবং জয়েন্ট সেক্রে- 
টারী জনাব মৌঃ মোহাম্মাদ আববাছ আলি সাহেব ( কলিকাতা! হইতে ) 
মু্নিদাবাদের আন্তরগত বেলডাঙ্গী। গ্রামে উপস্থিত হন ; তগ| হইতে দিথিরপাড়, 
ভাবতা, দেববুণড, হ্বেগুণবাড়ী ভ্রমণ করিয়া ৬ ই আধা বুধবার পুনরায় দেব- 
কুণ্ড গামে উপস্থিত ইন। তথায় মৌঃ হেকাজতুল্লা সাহেব ও জনাব হাজি 
এমাদদ্দীন সাহেবের যুক্তি মতে, হাজি মনিরদ্দিন সাহেব এবং মুঃ সেখ 

আফছাঁর আলি সাহেবের বিশেষ যত্তে উক্ত হাজি সাহেবের রেশম কুঠীতে 

এক বিবুটি সন্ভার অস্িবেশন হখু। বেগুণবাঁড়ী নিবাসী জনাব মৌলবী 
৪ সাহেব সর্্বপন্মতি এমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 

বেলা ৪॥ টার সমর সভার কাঁধ্য আর্ত হয়, প্রথমতঃ বড়্টাদঘর 

নিবাসী মুনশী ফছিহদ্দিন মরহুম সাহেবের সৃসোগা পুত্র মৌ; আহমদ উল্লা 

সাহেব, তৎপর কীশিপুর নিবাসী জনাব মৌ; মোহাম্মাদ ইউছফ সাহেব 
কোরাণ ও হদিস হইতে ওয়াজ বণনা করেন, ভ্পর আগুনে আহলে 



আহলে হাঁদিস। €০৭ 
০১০ সাপ পপ পাশপাশি স্পা শশী শশী শী ্পীশিশী শা টি পটে শী শিশির শপপািসিশিসীসি 

হাদিসের সেক্রেটারী জনাব মৌঃ আবছুল্লপতিফ সাহেব কোরাণ ও হাদিসের 
প্রমাণ দ্বারা রসুল করিমের এন্ডেবা সম্বন্ধে বন্তৃতা করিয়া লোকদিগকে 

মু্ধ করেন। অতঃপর ৬টার সময় বিলবাড়ী নিবাসী মৌ; মোহাম্মাদ 
ইয়াছিন সাহেব, বাঙ্গাল! ভাষার বন্তৃত| আরম্ত করেন এবং একটা স্ুদীঘ 
হাদিস পাঠ করিয়া তাহার অনুবাদ করিয়া আোতাদিগকে বিুগ্ধ করেন, 

বক্তৃতা শেষ না হইতেই মগরেবের নামাজের জন্য সভার কাধ্য বন্ধ রাখা 

হয়; সেই সময় মেঘের গর্ভন হইতে ও পানি বষিতে থাকায় শ্োতাঁগণ 

চতু্দিকে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া! পড়ে, মগরেবের নামাজ আস্তে পুনরায় সভার 
কার্ধ্য আরন্ত হয়। মৌঃ মোহাম্মাদ ইয়াছিন সাহেবের বন্ত তা শেষ হও. 
য়ার পর আগঞ্জমনের জয়েণ্ট সেক্রেটারী জনাব ঘমৌঃ মোহাদ্মাদ আববাচ্ছ 

আলি সাহেব দণ্ডায়মান হইয়। আঞ্চুমনে, আহলে হাদিসের উদ্দেশ্য সন্থন্ধে 

বিস্তারিতভাবে আলোচন| করেন। তৎপর সভাপতি সাহেব বিবিধ বিষ- 

যক স্থুদীর্ঘ সারগর্ভ বগুুতা দ্বারা শ্রোতার্দিগকে বিমোহিত করেন এবং 

আগ্জমনের সাহায্যের জন্য সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উপদেশ দান: 

বরেন। অবশেষে তিশি ণিজে বাৎসরিক ১২২ টাকা চাঁদা দিবার অঙ্গীকার 
করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। .. রিপোর্টার। 

বিগত রমজানের পুর্বেব আধ্মনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার প্রচার 

কাঁধ্যে ব্রঞী হইয়া বগুায় গমন করি। রেলগাড়াতে দেখিলাম, বু মুসল- 
মান নামাজ আদাঘ করিল না। আমার বিনয়পুর্ণ সন্ুপদেশে কেহ 

কেহ তগব! করিয়! নামাজ পড়িবার অঙ্গীকার করিল। জামালগঞ্জে উপ- 

নীত হইয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ সওদাগর ও গণ্যমান্য প্রধান ব্যক্তি এবং আঞ্জ- 

মনের মেম্বর জনাব হাজী জহিত্দ্রীন সাহেবের ঝাটীতে উপস্থিত হইলে 
হাজী সাহেবের ভামাভ। ও তদীয় মাত্রাসাব মদার্রেস জনাব মৌল্বী এজ্জ- 

তুল্পা সাহেব পরম সগাদরে আমাদিথকে গ্রহণ করেন।  ভাহার এবং হাজী 
সাহেবের বন্ত ও চেষ্টায় জাথলগণ্ হাটের উপর জি, সভা আহত 
হয, সভাক্ষেত্রে মুস্মান্গণজে তাহাদের বর্তমান অবনতির কথা বুঝাহ্য়া 
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দিন ও ছুনিয়ার উন্নতির জঙ্য,__রন্থুলের অনুসরণ, বিদ্কা এবং বাণিজ্যের 

প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝাইয়! দিই। জনাব মৌলবী এজ্জতুনল 
এবং আগ্রমনে আহলে হাদিস বাঙ্গালার প্রচারক মৌলবী মফিজদ্দিন 
সাহেবদ্বয়ও বক্তৃতা করেন। উপস্থিত ছুই জন ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য 

মুসলমান ছাত্রও কিছু বর্ণনা করেন। 

জামালগঞ্জ হইতে জনাব মৌলবী এভ্জতুল্লা এবং আগ্বমনের বক্তা 
মৌলবী মফিজদ্দিন সাহেবকে সঙ্গে লইয়। বেণিয়াপাড়ার অদূরে উপস্থিত 
হইলে জনাব মৌঃ আবদুল আজিজ সাহেব অগ্রসর হইয়া! আমাদিগকে অভ্যর্থন৷ 
করেন এবং অনুগ্রহপূর্ববক আপ্জমনের বগুড়া বিভাগীয় প্রধান মেনু 
জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ হোসাএন সাহেবের ৰাঁটীতে লইয়া যান। উক্ত 
মৌঁলবী সাহেব মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব এবং বেণিয়াপাড়া মাদ্রাসার 
প্রধান মদারুরেস জনাব মৌলবী আএনুদ্দিন ( মেটিযাবুরুজ নিবাসী ) সাহেব 
আপনাদের মূল্যবান সহায়তা প্রদানে আগ্চুমনকে বাধিত করেন! 

 ভাহাদের যত্ব ও চেষ্টায় বেণিয়াপাড়ার মোল্লাপাড়া হাট, তেলাবছুল তালশণ, 
ধার্কি, সোডাহার, বিছমিবন্থু, কোমরগ্রাম এবং কাদোৌয়৷ প্রভৃতি ভিন্ন 

ভিন্ন স্থানে প্রচার কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কাদোয়ার খলিফা সাহেব 

জমাণ্ডেন একজন প্রবীন ও সন্ত্রান্ত সন্দার ; এবিষয়ে তাহাদের চেষ্টাও প্রশং- 

সনীয়। অতঃপর জামালগঞ্জে ফিরিয়া আসি। জনাব হাজি জহিরূদ্দীন 

[হেব এফ্রার করিয়াছেন যে, “আমি একজন প্রচারকের সম্পূর্ণ বা অধি- 
পাশ বেতন ক্লিকাতাস্থ আগ্ুমন আহলে হাদিস বাঙ্গালাকে দিব। উক্ত 

প্রচারক আঞ্তুমনে আহলে হাদিস বাক্গালার সেব্রেটারীকে স্বীয় রিপোর্ট প্রদান 
করিখেন |” রমজান ও ব্যার আগমনে অগত্যা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ভন 

করিতে বাধ্য হই। সম্পাদক। 



আহলে হাদিস। - €০ 

পল্লী-চিত্র। 
( গল্প ) 

প্রহর খানেক বেল! থাকিতে, রোমজান সেখের ঘাটে আসিয়া! ছোট- 

থাট তিন খান! নৌকা! ভিডিল। 
কার্তিক মাসের ২৭ শে ভারিখ। দ্রিন অনেক ছোট হইয়া আসিয়াছে ; 

ূর্ধ্য দক্ষিণে সরিয়! গিয়াছে। শিশির পড়ে ; সকাল সন্ধ্যায় অল্প অল্ল 
শীতও লাগে। সূর্ধ্য-কিরণে এখন আর সে শুভ্রতা নাই ;--উহার অঙ্গে 
অঙ্গে কে যেন রাঙ্গিন৷ মাখিয়। দিয়! গিয়াছে । জড় জগতেও আর সে 

স্কত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না; সে যেন কাহার আগমন আশ- 

বায় পূর্বব হঈতেই অয়ন হইয়া পড়িয়াছে। এমনি দিনে রোমজান 
সেখের পুজ্রের বিবাহ 

ফরিদপুব জেলার অন্তর্গত রতনদিয়! গ্রামে তাহার বাস। রমজান 

একজন চাঁষী গুহস্থ ; ৫1৬ বিঘ! জমাজমি ঝা আছে, তাই চাষাবাদ করিয়া 
সংসার চালায়। এবারকার 'বতরে' পাটের চাষ করিয়া শঙাবিদি টাকা 

পাইয়াছে ; অই সাধ হইয়াছে__-পুজ্রের বিবাহ দিবে। 

'ঘেসেড়া” গ্রামে জছিম মোল্লার কগ্যার সহিত বিবাহ ঠিক হইয়াছে। 

তাহারা রোমজান সেখকে ৭ খানি গহন! ও নগদ ৩৫২ টাকা পণ দিতে 
চাহিয়াছে ।  ছামিয়ানা-তলার খরচ, অর্থাৎ মোল্লা, নাপিত, পাটনি 

ইত্যাদির দেনা পাওনা সব এ ৩৫২ টাকার মধ্যে । 
রোমজান দেখিল, আারও শ'-ছুই টাকার দরকার; নতুবা! পার পাওয়া 

কঠিন। গহন! গড়াইতে হইবে, লোক খাওয়াইতে হইবে ;_-ত৷ ছাড়া 

আরও অনেক বার-বরদারি খরচ আছে । কাজেই সে একজন হিন্দু মহা- 

জনের নিকট হইতে মাসিক শতকরা ৩২ টাঁকা হারে আরও দেড় শত 

শকাপ বেহেন খহ দিল। 
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সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতেই বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল। রোমজানের 

বাড়ী-ভরা মানুষ গ-গ করিতেছে । ১১1১২ খানা সোরানী আঁপিয়াছে,__. 

আত্মীয় স্বজন কেহই বাদ পড়ে নি! বলিতে কি, মেয়ে লোকে লোকা- 
রণ্য! সোরসার করিয়৷ সকলে পাড়া মাথায় কিয়! তুলিয়াছে! কাহারও 

ছেলে কীদিতেছে, দুধ দেওয়া হয় নি) কাহারও মেয়েটা আঁচলে এক 
খাব্ল! চিড়ে খই লইয়া “ওমা, একটু গুড় !__-ওম, একটু গুড়! !-_ 

ভা! ভুঁ!! বলিয়! খাৎ খা করিতেছে। কোথারও বা ২৩ জন 
এক জায়গায় হইয়। খেল! করিতে করিতে মারামারি বাধাইয়াছে ;_-এট 

ভিযা__ওটা--ঢু*--11৮ ব্যাঁয়সীদের ত কথাই নাই! তুনুৎ-ভানুৎ, 
করিয়া 'ল' বাজাইয়া, আচল দৌলাইয়া একবার এঘর, একবার ওঘর 

করিতেছে । যেন কত কাজ, আর কতই আবুড়ি থুবড়ি। আশ্চর্যের 

বিষয়,__-এত লোক থাঁক! সত্তবে একটা কাঁজও হৃচ।রুরূপে সম্পন্ন হইতেছে 
না! একেই বলে অনেক সন্যাসিতে গাঁজন নষ্ট ! 

গ্রামের চৌকিদ।র মানুষ ডাকিয়া আসিল। ছোঁটবড় সকলেই একে 

একে বিয়ে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। রোমজান সেখের উঠানে 
মাদুর পাঁতিয়া বিছানা! করা হইল। লোকজন বসিয়া একথা সেকথা 
কহিতেছে »_এমন সময় ডুম, ডুম, ঢুম, ঢুম,০২-০২৬ করিয়। বিবাহের 

বাজন! বাজিয়া উঠিল | ক্গণপরে ফ-_স্ কখিয়া একটা হাঁছুই আকাশ 

আলো! করিয়৷ তীরের হ্যায় উপরে উঠিয়া গেল ! 

রোমজান বহির্ববাটাতে তাহাদের বসিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে গেল। 
পাঠক, বুঝিতেছেন,_-ুখলি বাঁজিকর গরিবানা মত বায়না করা হই- 

য়াছে ;--তাহারা আসিয়া উপাস্থত ! ! 

বর সাজাইতে, “নেছার দিতে এবং ডাকাডাকি হীনাই।কফিতে আঁরও 
এক প্রহর কাটিয়া গেল। তখন অনুমান রাত্রি ১০ টার সময় ২০।২৫ 
জন বরযাত্রী এবং ঢুলি-বাজিকর ইত্যাদি লইয়া ৩ খানি নৌকা নদীতে 

পাল তুলিল। সারা পথ ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া বে।ম ফুটিতে__বাজনা বাজিতে 

লাগিল । 

স্পা . ক ০০০ 



আহলে ভাদিস। ৫১১ 
পপ শী সস আছ সাপ সত সপ শী শপ 

সপে 

রাত্রি প্রভাত হয় হয়, এমন সময় ঘেলেড়। আদিয়। নৌকা লাগিল। 
তখন ঢোল ও সানা'য়ের বাজনা, বোমের কাণেতালি-লাগা তাড়া; আর 

হানুই আতশ ও কুমীর বাজির ফৌস্-ফোসানি শব্দ__যুগপৎ প্রভাতের 

সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া! আকাশমার্গে উথিত হইল ; পল্লী-প্রান্তর 

মুখরিত হইয়! উঠিল। 
যথা সময়ে (1) বরযাত্রিগণ আহারাদি করিলেন। তখন পান- 

তামাক ও খোস-গল্লের ধুম! সেই কলার পাঁতে জড়ান খিলি-পান আর 

ভাড়-পুর্ণ মাখান' তামাক ! ঢাল আর খাও-_খাও আর ঢাল। 

মজলিস গোলজার হইয়া আছে, এমন সময় বন্যা পক্ষের একজন 

মাতববর আড়ার লোক আসিয়। বলিল, «বিলম্ব হইতেছে ; শুভকাজ 

শীঘ্ব করাই ভাল। ( জছিম মোল্লাকে ডাকিয়৷ ) মোল্লা ভাই ! গহনা-পত্র 

বুঝিয়৷ লইয়া কলমাটা শীন্র পড়াইয়া দাও !” 
সকলে যুৎ-যাৎ হইয়া বসিল। রোমজনি সেখের একজন মুরুবিব 

একটা রংচং করা ছে'ট টিনের বাক্স হইতে গহনা, কাপড়-চোপড় বাহির 
করিয়া সকলের সন্মুখে রাখিয়! দিলেন। কন্যাপক্ষ একে একে সে সকল 
দেখিতে লাগিল। পুরাণে! জিনিষ! তা অত লোকের চোখ কি এড়া- 
ইয়া যাইতে পারে ?--এক এক করিয়া সকলেই ধরিয়া! ফেলিল-_যে ছুই 
খান গহনা পটক ( পুরাতন ) আসিয়াছে,_“কাটা তাবিজ” আর 'বোলাক' 

বক্তী চারি খানা তত সথবিধা না হইলেও, নূতন করিয়া গড়া,__এটা ঠিক। 
দেখিয়া জছিম মোল্লা ও তাহার কয় ভাই ত ভারি চটিয়া গেল !---“না, 

এরূপ হইলে মেয়ের বিয়েই দিব না! কি রকম একটা কথাবাত্ু। ! সাত 

খানা গহনা, তার কিন! দুই খানাঈ হইল পটক !” 

বরপক্ষ তখন অনেক আঙ্গিজি জানাইতে লাগিল। “কি করা! 

তৈরার করিয়। উঠা গেল না! তা--এতে কি হবে? বিয়ের পরই 
বানাইয়া! দেওয়া যাইবে । এর জন্য আর আপনারা মনে খিছু করিবেন 
না। মাফ করিয়া নেন |” 

পপ সপ সপ পাস 



৫১২ আহলে হাদিস। 
০ ৬ এ পপ আ শপ পাপী শি পাপা ৭ পাপা স্পা পাপা নপস্পসপা  ০াত 

অনেকক্ষণ কথা কাটা- কুটির পর জছিম মো! গহনা-পত্র লইয়া 

বাড়ীর ভিতরে চলিল। যাঁইতেই দেখেন,__বিবি বিগড়াইয়। বসিয় 
আছেন !! পুরাতন গহনার কথ! সে পুর্বেবই কাহার নিকট যেন শুনিতে 
পাইয়াছে। আর যায় কোথা !1”- কিছুতেই ও বিয়ে দেওয়৷ হইবে না। 
অযা-_ভারি সাত খান গহন! ; তার আবার পটক! (স্বামীর প্রতি) 
_ দেখ, যদি তুমি এই বিয়ে দাও, তবে তোমার বাড়ী আমি খুন হইয়! 

মরিব |” বলিতে বলিতে সে ঘরে গিয় মেয়ের নাক হইতে “নিরক্ষণের' 

নথ, পরণ হুইতে হল্দি মাখ! 'ডুরে' সাড়ি ; ক্ষয়প্রাপ্ত চারি পয়সা দামের 

একখান! জল ভাসা সাবান ইত্যাদি সব লইয়া আসিয়া হাজির! বলিল, 

“ধর, সব ফিরাইয়া দাও, আর বল গিয়ে, ও বিয়ে উঠে যাক্।” 

এই নাও বলিয়া, ঘরে বাইয়া সে ফোপাইয়া ফৌণপাইয়া কীদা শুরু 

করিয়৷ দিল! ! 

পাঁড়ার দুই একজন “চিন্তাশীলা" মেয়ে লোক বাহিরে বলাবলি করিতে 
লাগিল-_“তাইত, কীদার কথাই ত! আর--এত কাজ থাক্ 

ওপোড়া কপাল ! ! 

এইরূপে বাড়ীর মধ্যে একটা মহা তোল-পাড় ! জছিম মোল্লার 

মেজাজ পুর্ব হইতে পঞ্চমে চড়িয়া বসিয়াছিল ; এখন, ঘরে বাইরে যেই 

সমান হইল, তখন আর কে থামায় ! প্যাক; মেয়ের কপালে যা থাকে 

তাই হ'বে”_ বলিতে বলিতে সে গগণা-পত্র সব ফিরাইর! দিতে চলিল। 

ক্রমশঃ 

গোলাম মোস্তাফা । 
পম 

মসলা তলবকারীগণের প্রতি |. 
জনাব হাজি এসমাইল সাহেব, কাশালবাড়ী দিনাজপুর । জনাব চাদ 

মোহাম্মাদ সরদার সাহেব, খামারগ্রাম রাজসাহী । জনাব সাদেক আলি 

সরকার সাহেব, ঘোড়ীমারা রাজসাহী। আপনাদিগের মসলাগুলির উত্তর 

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। 



আহলে হাদিস €১৩ 

প্রভাত ও নামাজ । 

(১) 

যামিনীর অবসানে প্রভাত সময় । 

ধীরে ধীরে ৰহে যবে শীতল মলয় ॥ 

ঝরিয়া পড়ে গো তাহে ফুল অগণন। 

পাখীগণ উচ্চ রবে ফাটায় গগন ॥ 

(২) 

কি শাস্তি উদয় হয় হৃদয়ে তখন। 

প্রকৃতির কার্ধ্যাবলী করি নিরীক্ষণ॥ 

স্থাবর ভঙ্গম আদি বিশ্ববাসিগণ। 

বিভূ-প্রেমে মগ হয় পুলকে তখন ॥ 

(৩) 

কিন্তু ওরে হতভাগ্য মোস্লেম তনয়। 

ছুম ঘোরে পড়ে তোরা এমন সময় ॥ 

সর্ববশ্রেষ্ঠ জীব তোরা এভব সংসারে । 

একি পরিচয় দিতে আছিস্ মহীরে ॥ 

(৪) 

পণ্ড পক্ষী আদি, যত জীৰ সমুদায়। 

নিদ্রিত দেখিয়! ঘ্বণা করিছে তোমায় ॥ 

তাই বলি মুসলমান ! জাগরে এখন । 

প্রভাত হ'য়েছে দেখ, মেলিয়া নয়ন ॥ 



সপ পপ পা 
টস সস্পসস 

ূ (৫) 
এঁ দেখ' মোয়াজ্জেন মোমেন স্তরজন । 

মুখরিত করিতেছে প্রান্তর কানন ॥ 

ডাকিতেছে বারে বারে গন্তীর উচ্চারি। 

নামাজেতে মগ হও, নিদ্রা পরিহারি ॥ 

(৬) 
এস! এস মোসলেম! ! এস ভ্রানৃগণ ! 

নামাজেরে করি সবে ভক্তি-আলিঙ্গন ॥ 

মোহাম্মাদ (সঃ)-প্রিয়-বস্তু পবিত্র নামাজ | 

সুসম্পন্ন করি মোরা এ মহান্ কাজ ॥ 

(৭) 
মোহ নিদ্র। পরিহা'রি, ধর শীঘ্র করি। 

হাসর -সম্বল, সেই নামাজের দড়ি ॥ 

নামাজের স্থধাপানে, হে দগ্ধ পরাণ ! 

কায়মনে লাভ কর শাস্তির জীবন ॥ 

মহাম্মাদ ইউন্ফ উদ্দিন্। 

দিশবন্দী স্কল, ( দিনাজপুর ) 

ক 

০কন ? 

সকলে জাগিল বিশ্বে, আমর! জাগি না কেন। 

সকলে খুলিল আখি, আমর! চাহি না কেন ॥ 

দিবস যামিনী কেন রব মোহেতে মজিয়া, 

এত কি দীন হীন, রব সদা! আথি মুদিয়া 



আহলে হাদিস। $১৫ 

কেন আমাদের এত ঘুম ঘোর, 

এ নিঝুম নিশা হবে নাকি ভোর । 

নিয়ত রহিৰ তিমিরে ডূবিয়া, 
নয়ন দুইটা সদা গো! মুদিয়! |. 

নীরবে রহিৰ নীরবে সহিব, 

শমন ড(কিলে নীরবে যাইব ; 

(কেহ) হবে না আকুল ব্যাকুল কীদিয়া, 

কি কাজ তবে গো (হেন) জনম লতিয়া। 

চারিদিকে চাহি দেখ একবার, 

উঠিয়াছে সবে খুলি মোহদ্বার ; 
কেহ নাহি আর মোহেতে মিয়া, 

মোব| কেন শুধু রহি আখি মুদিয়। | 

সকলে জাগিল বিশ্বে, আমরা জাগি না কেন। 

সকলে খুলিল অথি, আমর! চাহি না কেন ॥ 

€মাহাম্মাদ বেলাত আলী । 

প্রধান শিক্ষক ধোপাপাড়া মাদ্রাসা, ২৪ পরগণা। 

আকাজ্মণ । 

তোমায়-_দেখ্তে আমি দিবস বামী 
সদ! আকুল প্রাণে, 

তোমায়-পা ওয়ার তরে রইনা ঘরে 

ফিরি ফিরি বনে বনে। 



০১৬ আহলে হাঁদিস। 

বখন-_তুমি আসি উঠ ভাসি 
| মম হুদি-পটে, 

তোমার--প্রমে মাতি আকুল-মতি 

তবপানে ছুটে। 

ঘরে-_থাঁকৃতে নারি আবাস ছাড়ি 
অতি উদাস প্রাণে-- 

ছুটি__অন্ধ থা যাব কোথা 
মনে নাহি জানে । 

তোমায়- পাব যবে ভুল্ব সবে 

চারু রৰি শশী, 
স্থধু-_তোমায় নিয়ে মগন হ'য়ে 

সদ! থাকব বসি। 

তুমি--আস্বে যবে শীতল হ'বে 
হৃদি মরুভূমি, 

জুড়াতে-_হদিজ্বালা জলদ্মাল৷ 

একা আছ তুমি। 

হবে- ভীষণ অনল শাস্ত শীতল 

তব রূপের বাণে, 

স্থখে মলয় ববে কোকিল গাবে 

মধুর কুঞ্জ বনে। 

আমি--কাতর ভাবে বসে এবে 

তোমায় স্মরণ করি, 
আসি-_সন্নিধানে বীচাও প্রাণে 

বিচ্ছেদে যে মরি। 
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যদি না--বাসে! ভালে! প্রেম আলো-_ 
হৃদে যাবে বয়ে, 

ল'য়ে--প্রেম ডাল! জপ মালা 

যাব বাহির হ'য়ে। 

ফির্ৰ-্উদ্াস বেশে দেশে দেশে 
ফ'দিন রব ভবে, 

গপে-তোমারি নাম হদয়ের দাম 
জীবন সাঙ্গ হবে। 

সাহেব উদ্দিন আহমদ---মাঁদারীপুর। 

যে, (9 চাচির 

অন্তরায় । 

যেমন করিয়া আমারে হে প্রভে। ! 

দিতেছ দুখ, 

মনে হয় তাহে তেঙগেছে আমার 

ক্কু্র বুক। 
বেদনা-বিধুর তনুখানি মোর 

ছল্ ছল্ করে অ।খি। 
অসহ যাতন! তবুও নীরৰে 

হৃদয়ে চাপিয়া রাখি ! 

তোমর হাতের দেওয়া দুখ তাই--- 

কহিনা! কিছুই কথা ; 
নতুবা কভু কি এমন করিয়! 

সহি এ গভীর ব্যথা ! 

গোলাম মোস্তাফা । 



৫১৮ আহলে হাদিস। 
পপ সপ, পাত 

কোন্ পথে? 
আমি,--সোজা পথেই চ'লব রে! 

আর, চ'ল্তে সবায় সোজা পথে- 
ব'ল্ব রে তাই,__ব্ল্ব রে! 

ঘুরি ফিরি আলোর মাঝে, 

সোজা পথটী নেব খ'জে, 
চ'ল্তে যদি ষন দিয়েছি 
বীরের মতই চ'লব রে! 

তাস্ছে যে ওই বিমল আলো, 

ভরিয়ে অসীম গগন তল' 

নাশি ধরার আঁধার রাশি-_ 
দেখাচ্ছে পথ পাঁথিকে ;₹ 

আমি--ওই সোজা পথেই চ'ল্ব রে! 

জয়নাব খাতুন 
আশিনার পাড় । 

খের্দ। 

স্বজ্ঞানে অভদানে ভৌমারি চরণে ; 

তবু €কন এত ছলনা । 

ধরি ধরি করি, যথা তথা ধাই 

কেন ধরা দিতে এসন]। 

ডাকি হে ভবেশ ),--আকুল পরাণে 

»-মরুভূ-হৃদয়ে এস নাথ হেসে; 
এস এস সখে, এসহে দীনেশ 

না এলে বাতনা যাষেনা। 



আহলে হাদিস। ৪১৯, 
প্স তে ও ০০ 

চির সহচর কেন যাও স'রে 

দরিদ্রের আশ! ফেলনা'ক দূরে 

তুমি আদি জ্যোতিঃ তবুও আঁধারে 
কেন পড়ি রব বলনা ! 

মোহাম্মাদ জাহাঙ্গীর খা চৌধুরী । 
নাটোর, রাজসাহী। 

আগ্তমনে আহলে হাদিস বাঙ্গীল! | 
মেম্বরগণের চশদ। ও এককালীন দান 

প্রাপ্তি স্বীকার । 
এককালীন দান। 

নছিরউদ্দিন মণ্ডল %০, মুনসেফ মোল্লা ।০, বছিরউদ্দিন মণ্ডল ॥০, কছি- 

রদ্দিন 1০, সর্ব সাঁকিন বেনিয়াপাঁড়া বগুড়া, ওসিউদ্দিন মণ্ডল, সোডাহার 

বগুড়া ॥০, জমাত হিছসিবন্ু হইতে ৬/০, বছিরুদ্দীন ফকির কাদোয়! 
বগুড়া ॥০, বেণেপাড়৷ ফারাজি পাঁড়া হইতে ২1৮১৫, এ সর্দার পাড়া 
হইতে /০)'সোঁডাহার গ্রাম হইতে ১৪০ তালসনের জনৈক ব্যক্তি ।০, 

হাজি মোহাম্মাদ হোসেন বাজিতপুর হুগলী ১২ সেখ ইয়াকুব সাহেৰ 
দেবকুণ্ড মুশিদাবাদ ২২ কছিরউদ্দিন সর্দার বেণেপাড়া, বগুড়া ॥০। 

মাসিক চীদা। 

মু মোহান্রাদ করিম, নুতন বাজার কলিকাজ, ছুই মাসের দঃ ২২ 

হাজি ছাখাওয়াৎ আলি সাহেব, দুই মাসের দঃ ৪২৬ হাঁজি তছ্িরউদ্রিন 



৫২০ আহলে হাদস। 

স'হেব, দুই মাসের দঃ ৪.৪ হাফেজ মতিয়র রহমান সাহেব ২ মাসের দঃ 
৪২৬ সর্বব সাকিন বড়ম্বা হুগলী, হাজি আবদুর রহিম সাহেব, তেউরডাঙ্গী 

হুগলী ২ মাসের দঃ ৪২, হাজি আবদুল হক লাঁয়েক মুশড় হুগলী ২ মাসের 

দঃ ২২ হাজি মোহাম্মাদ হোসেন বাজিতপুর হুগলী ৪ মাসের দঃ ১২। 

বাধিক চদা । 
সৈয়দ আহমদ আরফানগঞ্জ বাজার, খিদিরপুর কলিকাতা! ৩২, আব- 

ছুল বারী মিস্ত্রি, খোদার বাজার ২৪ পঃ ১২ আহমদ মিস্ত্রি খোদার বাজার 
২৪ পঃ ১২৬ মুঃ মহিউদ্দীন ফকির, লঙ্কর খুলন! ১২, কোদরত আক্ন্দ, 

বেনিয়াপাড়া--ঘুণপাড়৷ বগুড়া ১২, ছমিরদ্দিন সার্দীর বেনিয়াপাড়া ঘুগ- 
পাড়া বগুড়া ১২ মৌলবী আহমদ সাহেব, মঙ্গলবাড়ী বগুড়া ১২ আবদুল 
আজিজ মণ্ডল বেণেপাড়া, ফারাজিপাড়া বগুড়া ১২৬ মুঃ জনুরুল্লা বেণেপাড়া 
বগুড়া ২২, মহতীব মণ্ডল, তালশন্ বগুড়া ১২, আমেজুদ্দিন মণ্ডল, সৌডা- 

হার বগুড়৷ ১২, মফিজদ্দিন মণ্ডল, সোডাহার বগুড়া ১ মইনুদ্দিন কাজি, 
সোডাহার বগুড়া! ॥০, জমির মগুল, হিছমিবন্ধু বগুড়া ১২, আবদুল আজিজ 

* আকন্দ, কোমরগ্রাম বগুড়।৷ ১১ মোহাম্মাদ আলি খলিফা, কাঁদোয়া বগুড়া 

১২ নছরুদ্দিন মণ্ডল, পলি কাদৌয়া বগুড়া ১৬ আশতুল্লা মগ্ুল, এ এ 
১২ হাজি হরিফুদ্দিন, বেণেপাড়৷ বগুড়া ১২, মৌঃ মোহাম্মাদ হোসেন 
সাহেৰ এ এ ১২৬ নছিরউদ্দিন সর্দীরএ এ ১২৬, হোসায়েন সর্দীর তেলা- 

বছুল বগুড়া ১২ সনাতন স্বর্ণকার, সোডাহার বগুড়া ১৯ মুন্শী আবদুল 
আজিজ জমিদার সাহেব, ভাবতা মুশিদাবাদ ২৫৬ যুঃ সরফুদ্দিন সাহেব, 
মির্জাপুর মুশিদাবাদ ৮ মধ্যে আদায় ২২, হাজি বাহার আলি সাহেব, 

বেগুণবাড়ী, মুশিদাবাদ ৮২ মধ্যে আদায় ২৯; মুঃ আশরফ উদ্দিন ধার্কি, 
বগুড়া ১২। (ক্রমশঃ) 












